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lasting is welke een herhaling van de in
komstenbelastingen uitmaakt : 
- Overwegende da t de bestreden beslis
sing beslist heeft dat het verzet gegrond 
en het 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 verschulcligd, 
een som van 912 frank heeft afgetrokken, 
welke hij als bijdrage aan de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie heeft 
betaalcl, zodoende beslissend . da t de a an 
voormeld organisme verschulcligde bijdra
gen een belasting uitmaken die volkomen 
gelijk is met de inlwmstenbelasting en een 
herhaling van deze is; , 

Overwegende dat de belasting bestaat 
in een, op grond van hun gezag door de 
Staat, {]e provincH~n of de gemeenten ver
richte hefting op de geldmiddelen van de 
personen die hun grondgebied bewonen, 
of aldaar belangen bezitten, om voor 
diensten van openbaar nut te worden aan
gewencl; 

Overwegende dat de belasting persoon
lijk is of zakelijk naar gelang dat zij 
wordt gevestigd met inachtneming van de 
persoonlijkheid van degene welke zij treft, 
ofwel dat zij haar grondslag vindt in de 
verscheidene afzonderlijk genomen soor
ten van cliens 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 1/:0ederpn of door om het even 
welke winstgevende beroepsbedrijvigheid; 

Overwegende dat inclien de corporatie, 
alsook de groeperingen en centralen die 
van haar afhingen, wegens het hun aan
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 ,;an 24 April 1941, openbare Rijks
instellingen waren, opgericht << in het alge
meen belang JJ en in het belang « van de 
gause bevolking JJ, en indien men in aan
merking neemt dat diegenen clie de bij 
Rrtikel 2 van het besluit· van 27 Augus
tus 1940 opgesomde voorwaarclen vervul
den verplicht waren er cleel van nit te 
maken en de bijdragen te storten welke 
op groncl van een uitvoerbare rol van hen 
werclen gevorderd (besluit van 10 .Juli 
1940, art. 1), en, in voorkomend geval, de 
tegen hen uitgesproken vermeerderingen, 
compemmtiebijdragen en boeten, er nood
zakelijk uit voortvloeit dat deze bijdra
gen en taksen niettegenstaande hun schijn 

en hun benaming, de aard van de be
lasting deelden ; 

Overwegende echter dat de bijdragen, 
vermeerderingen, compensatiebijdragen en 
tuchtgeldboeten welke de corporatie inde, 
essentieel van de inkomstenbelasting ver
schillen; 

Dat het inderclaacl, volgens artikel 1 
van het besluit van 10 Juli 11141, hetzij 
«de leider van de corporatie JJ, hetzij de . 
voorzitter van de hoofdgroeperingen zijn 
en niet de bestuurder van de belastingen, 
die 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
]lensatiebijdragen en de tuchtgeldboeten 
clienen te worden ingediend bij de be
voegde scheidsrechterlijke commissie van 
de Nationale Landbouw- en Voeclingscor
]lOratie of van de hoofdgroeperingen, en 
niet bij de directeur 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 
administratie van de belastingen, welk, 
bij g-ebrek aan vrijwillige betaling, de bii
clragen, enz. invordert, zoals inzake door 
{le rechtbanken uitgesproken boeten; 

Overwegencle dat wanneer men het 
vraagpunt uit een ander gezichtpunt be
schouwt, men vastste1len moet clat het in
komen of de vrucht van een zaak datgene 
zijnde welk deze zaak regelmatig zoncler 
verandering van haar substantie kan voort
brengen, de bijdrage die door de corpo
ratie werd g-eind geen belasting- op het in
komen kan zijn, aangezien zij een taks 
van een vast bedrag uitmaakt, gevestigcl 
naar verhouding van de oppervlakte van 
het bedrijf en de omvang van de veesta
pel, zonder inachtneming van de winst 
van de exploitatie ; 

Dat indien het waar is dat de adminis
tratie van- de belastingen onder meer, 
voor de bepaling van het inkomen van de 
landbouwbedrijven, aanneemt dat gebruik 
worde gemaakt van forfaitaire door haar 
na raadpleging van de door de bevoegde 
bedrijfsgroeperingen vastgestelde grond
slagen, zij evenwel daarom niet van het 
beginsel van de belasting op het werke
lijk inkomen afwijkt; 

Dat dit niet het gevnl is voor de corDo
ratie; 

Overwegende {lat indien de fiscale wet, 
wat de bedrijfsbelasting betreft, vermin
dering·en wegens g·ezinslasten toelaat, vri.i
stellingen OJ} meerwaarden, de aftrekking 
van de in de loot} 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
Deming aangewende kapitalen, van de 
wedden en de lonen van het personeel, 
van de afschrijvingen, van de bedrijfs
verliezen geleden tijclens de twee voor
gaande jaren, men tevergeefs in de wette
lijke bepalingen die het statuut van de 
corporatie beheersten, soortgelijke regelen 
waarnemen zou ; 

Overwegende, bijgevolg, dat de aan de 
corl)oratie verschuldigde bijdrage geens
zins met de bedrijfsbelasting identisch 
zijn en met dezelve niet mogen worden 
gelijkgesteld; 

Dat, in tegenstelling met hetgeen de 
door de rechter over de grond aangenomen 
oplossing begrijl)t, het verbod van de 
dubbele aanslag van een zelfde inkomen 
ten laste van een zelfde belastingl)lich
tige eve=in een algemeen, door het fis
caal recht aangenomen beginsel is; 

Dat de wetgever, in zekere gevallen, de 
dubbele aanslag van een zelfde inkomen 
form eel 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 heeft 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 iiikomsten welke 
clienen aangezien als reeds aangeslagen, 
nader heeft bepaald; 

Overwegende dat het bijgevolg ten on
rechte is en met schending 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 a an. de N ationale 
Landbouw- 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 
zoncler 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 Vrecle
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 kanton Dinant. 

30 November 1950. - 1• kamer. - Vo01·
z-itter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Demoulin. - Gelijklwl-

dende oonolltsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 4 December 1950 
1° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE VER

KEERSVOORRANG GENIET: - ER NIET 'VAN 
ONTSLAGEN DE DOOR DE OMS'l'ANDIGHEDEN .01'
GELEGDE VOORZORGEN TE TREFFEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLI.JKE YORDERING. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN EEN 
BURGERLIJKE PARTIJ.- GEEN VEROORDELTNfl 
VAN ElSER TEN VOORDELE VAN DEZE BURGER
LI.TKE PARTr.J. - VOORZIENING ZONDER VOOR
WERP. 

1° De gebntike1· van de otJenba1·e weg, die 
verlcee1·svoorTang geniet, is niet van 
de ve1·pUohUn,q ontsla,qen de voo1·zoTgs
maftfi·egelen te treffen welke de omstan
fligheden opleggen om een botsing te 
voo1'7comen (1). 

2° Is zonde1· voo1·we·rp de voorz·ien·lng do01· 
belclaagde ingesteld te.qen een buTuer
lij lee p({'rtij ten voonlele va:n wellce hi:i 
niet ve1·oonleelcl wenl (2). 

(GE'l'TEMANS, T. VANDERVONDELEN EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP «LA ROYALE BELGE ll.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Over het enig middel : schending 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
der 51, 2°, 52 en in het bijzonder 52, 2°, 
53b'is, M, 55, 57 en in het bijzonder 57, 2°, 
van llet koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 houclencle Algemeen Reglement op het 
vervoer en het verkeer (gezegde 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 gezegcl 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 (,4,1'1'. 
Vm·bl-., 1950, biz. 465 en 571; Bull. en PAsiC., 
1950, I, 495 en 639, en nota 1, blz. 640). 

(2) Verbr., 25 October 1948 (A,.,., Yerbr., 
1948, blz. 515). 
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97 van de Grondwet, cloordat het bestre
den arrest, om de betichting bewezen te 
verklaren en aanlegger tot de schadeloos
stelling van de burgerlijke partij te ver
oordelen, na te hebben vastgestekl flat 
aanlegger per auto over een hoofdweg, 
Jan Sobieskilaan, reed, links afdraaide 
om een secundaire weg, Reper-Vreven
straat, in te rijclen, en dat de burgerlijke 
partij uit tegenovergestelde richting per 
rijwiel op een secundaire weg (Eeuw
feestlaan) aankwam, beslist dat aan
legger jegens de burgerlijke partij de 
verkeersvoorrang niet genoot om reden dat 
hij diende na te gaan of hij in de nieuwe 
richting zich op een hoofdweg bevond die 
zich over het kruispunt in de Reper-Vre
venstraat verlengde, aangezien in het te
genovergesteld geval door zijn linksaf 
draaien en verandering van richting hij 
zich op een secundaire baan zou bevinden 
en mitsdien de doorgang aan de van 
rechtskomende fietser vrij moest laten, 
dat de weggebruiker die van richting 
verandert en links afslaat het prioriteits
recht ontleent aan de weg die in de 
nieuwe richting loopt, en niet aan de weg 
die hij zojuist verlaten heeft, dat deze 
verklaring van de wetteksten de enige is 
die de be paling van artikel 57, lid 2, met 
<le bepalingen over het prioriteitsrecht in 
overeenstemming vermag te brengen, dan 
wanneer de weggebruiker van een hoofd
weg de verkeersvoorrang geniet over de 
gehele uitgestrektheid van die weg zonder 
onderscheid naargelang hij ofwel zijn 
weg in rechte lijn wil voortzetten, of
wel naar rechts of links wil afdraaien 
(schending van de bepalingen welke 
hierboven zijn aangeduid behalve arti
kel 97 van de Gronclwet), en doordat de 
redenen, door de rechters over de gronll 
hiermt afgeleid dat aanlegger met een bij
zondere voorzichtigl!eid moest rijden om
dat hij in de nabijheid van de plaats 
van het ongeval woonde wist dat daar 
druk verkeer heerste en verklaard had 
dat hij geenszins dacht op enig prioriteits
recht te mogen aanspraak maken, doch 
eenvoudig· een verkeerde berekening ge
maakt heeft betreffende de afstand 
waarop de wielrijder zich bevond, niet 
tlienend zijn wanneer aanlegger volgens 
het reglement de verkeersvoorrang genoot 
(schending van dezelfde · bepalingen en 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de open
bare vordering : 

Overwegende dat aanlegger, die wegens 
onvrijwillige slagen en kwetsuren (in
brenk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek) vervolgd wordt, beweert 
vrij te zijn van elke schuld wegens het 
feit dat hij jegens de burgerlijke hier ver
werende partij verkeersvoorrang genoot; 

Overwegende dat, indien dergelijke 
voorrang moest aangenomen worden, hij 
de bestuurder die ervan geniet niet ont
slaat van de verplichting de voorzichtig
heidsmaatregelen te treffen welke de ver
keersomstandigheden opleggen; 

Overwegende dat het arrest te dezen 
a anzien er op wijst dat het hof met klem 
wil doen opmerken dat waar, zoals ter
plaatse het uitmaken van het prioriteits
recht enigszins ingewikkekl is, betichte 
met een bijzondere voorzichtigheid moest 
rijden; 

Dat het daarna aanstipt dat, hoe
wei hij zeer goed wist dat op de plaats 
van het ongeval een bijzonder druk ver
keer heerst en dat de zwenking welke hij 
ging doen het verkeer ernstig zmi belem
mereri, hij deze uitvoerde, om nadien te 
bekennen dat hij geenszins gedacht had 
zich op een recht van voorrang te mogen 
beroepen maar dat hij op onjuiste wijze 
de afstand geschat had waarop de wielrij
der zich bevond; 

Overwegende dat de aldus door het ar
rest vastgestelde fouten volstaan om het 
dispositief te rechtvaardigen ; 

Dat het middel dus niet kan aanvaard 
worden; 

En overwegende dat de substantH~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van de burgerlijke partij Leon 
V andervondelen : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mid
del aanvoert en dat het Hof er ambtshalve , 
geen opwerpt ; 

B. In zover de voorziening gericht 
is tegen de burgerlijke partij « I~a Royale 
Belge >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten voordele van deze partij geen enkele 
veroordeling uitspreekt ten laste van be
klaagde; 

Dat de voorziening zonder voorwerp is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; verwijst aanlegger in de kosten. 

4 December 1950. - 2• kamer. - Voo·r
zitter, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - VC1'Slag
ge'l:e1·, H. Bayot. - Gelijlclttidende con
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-ge.neraal. - Pleite1·, H. Simont. 

2• KAMER. - 4 December 1950 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGER-
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LI.JKE YOHDERING. - 0NVTIJ.TWILLIGE DO
DING. - 00NCLUSIES VAN llEKLAAGDE BEWE
RENDE DAT ER WEGENS EEN DOOR RET SLACHT
OICFER GEPLEEGDE OVERTREDING REDEN IS TOT 
VERDELING VAN DE VERANTWOORDELIJK_
HEID. - .ARREST VASTSTELLENDE DAT DE ON
VOORZICHTIGHEID YAN BEKLAAGDE DE ENIGE 
OOHZAAK VAN HET ONOEVAL IS. - VEHOOR
DELING YAN DEKLA.-\r.DE TOT GEIIELE YJl::RnOE

DING YAN DE SCHADE. - RESLISSINH WE'l'TE
Ll.JK GEMOTIYEEHD. 

Doo1· te besl-issen cl(tt, relcenin[J [Jehourlen 
met rle teitel-ijke omstnnrli[Jherlen wnwmp 
het wijst, (le mvvoorzichti[Jhehl vwn be
lclna[Jrle (le eni[Je oorznnk V(tn een rlorle
Ujlc on[Jevnl is, benntwoonlt het n·rrest 
op pnssenrl-e wijze de conalusies vnn be
J,:lnarJde, (l-ie beweren cl(tt er ~ve[Jens een 
rloo1· het slachtofje1· [feplee[Jde overtl·e
d·in[J r·ellen was tot vm·dez.in[J vrtn rle 
'IJe·rwntwoonleUjlcheid, en moUveert het 
·wetteU.ik de vemordeUn[J va.n belc,laa[Jrle 
tot [Jehele ve·rgoerling vnn rle schnrle. 

A[{RJ~ST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
nrreHt, op 30 Juni 1!l50 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

I. Voor zoveel de eis tot verbreking is 
gericht tegen de beslissing over rle ]m
blieke vorclering : 

Overwegende clat nanlegger twee mid
delen tot staving van zijn voorziening 
aanvoert; 

Overwegende dat alhoewel aanlegger 
niet uitclrnkkelijk bepnalt welke besehik
kingen van de bestre-clen beslissingen door 
l1ewuste middelen worden bedoeld, de be
woorclingen wnarin cleze zijn vervat on
clubbelzinnig betuigen dat aanlegger niet 
het arrest verwijt hem wegens bet hem 
ten lnste gelegd wnnbedrijf wederrechte
lijk schuldig te hebben verklaard en ver
oordeeld, maar wel in schending van de 
in de twee middelen aangednicle wetsbepa
lingen, beslist te hebben dat er in zake 
geen grond ·is tot verdeelde verantwoorde
lijkheicl en clat hij geheel de verantwoor
delijkheicl van het ongeval clraagt; 

Dat claaruit volgt clat de midclelen ai
leen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij bedoelen; 

Overwegende dat de substantH!le of op 
straffe van nietigheicl voorgeschreven vor
men werden nageleefcl en dat de uitge
sproken veroorclelingen wettelijk zijn; 

II. Voor zoveel de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de vorclering van 
de burgerlijke partij : 

Over het eerste midclel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 

bestreden arrest hoewel eiser in ziJn be
sluiten had staande gehouden dat het 
kwestieus ongeval ten minste grotendeels 
aan de door het slachtoffer begane fouten 
en overtreclingen te wijten was en on
der meer aan (( de zware font vooruitge
lopen te hebben zonder naar de aanko
mende en verlichte auto om te zien )), 
de volleclige verantwoordelijkheid van het 
ongeval van 13 December 1948 ten laste 
van eiser heeft gelegd, en hem veroorcleeld 
heeft tot het betalen van bet volledige be
drag van de door de burgerlijke partij 
geleden schade, om de enige reden dat de 
ten laste van eiser weerhouden onvoorzich
tigheid zo zwaarwichtig voorkwam dat 
zij als doorslaggevend client aanschouwd 
en op zicll zelve volstaat om het ongeval 
uit te leggen en dat aan hot slachtoffer 
reclelijk geen verwijt kon gemnakt worden 
een belemmering voor het verkeer te heb
ben uitgemaakt, wanneer door deze moti
vering niet cluiclelijk is vastgesteld lla t 
het slachtoffer geen font heeft begaan en 
dat deze fout niet bijgeclragen heeft tot 
het veroorzaken van het ongeval, wanneer 
meer bepaald het arrest de vraag onzeker 
gelaten heeft of het heeft willen in 
feite beslissen dat het onjuist was dat 
llet slachtoffer vooruitgelopeu was zoncler 
om te zien naar de aankomende auto van 
eiser en dat het in feite heeft will en beslis
sen dat c1eze geclraging niet bijgedragen 
had tot het veroorzaken van het ongevnl, 
ofwel of bet in rechte heeft willen be
slissen -clat deze gec1raging van het slacht
offer geen font uitmaakte; doordat deze 
onclniclelijkheicl in de motivering gelijk 
staat met een gebrek aan de door arti.
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering : 

Overwegencle clat blijkens de vermel
clingen van llet bestreclen arrest het onge
val waarover het geschil loopt te wijten is 
nan een grove onvoorzi.chtiglleid van aan
legger, die rijclende in een bebouwde kom, 
op een plaats die eon donkere hoek 1.li.t
maakt, bij zeer duister weder en felle re
gen, wanneer aileen de stancllichten van 
zijn voertnig branden, het slachtoffer niet 
heeft gezien, dan wanneer, 11aar het oor
deel van de rechter in hoger beroep, in
cHen aanlegger zijn kruisingslichten (voor
heen zijn krnisingsschijnwerpers) hacl ge
bruikt hij bet slachtoffer zelfs zijdelings 
had kunnen ontwaren, en alzo heel ge
makkelijk had kunnen uitwijken om het 
slachtoffer te vermijden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verder verklaart dat aan het slachtoffer 
dat op de uiterst rechterzijde van cle 
macadambaan zoniet op de gelijke beton
boord stapte, redelijk geen verwijt kan 
worden geclaan 011 zulke plants een belem
mering voor het verkeer te hebben uitge
maakt, wat, in verband gestelcl met de 
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andere beschouwingen waarop de rechter 
van de tweede aanleg zijn beslissing 
staaft, onclubbelzinnig betekent dat op de 
plaats en in de omstandiglleclen waar llet 
zicll bevond het slachtoffer het verkeer 
niet hindercle; 

Overwegende dat, waar het nit cUe vast
stellingen cUe souverein zijn afleidt dat 
de grove onvoorzichtigheid van aanlegger 
als de enige oorzaak van het ongeval dient 
beschouwd, het arrest op aanleggers con
clusie een passend antwoord heeft ver
strekt, waaruit volgt clat het midclel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikelen 22, 2 en 3 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 op het ver
keer, 97 van de Grondwet, cloorclat het 
bestreden arrest na in feite vastgesteld of 
minstens impliciet aangenomen te hebben 
dat het slachtoffer van het ongeval welk 
te voPt stapte, zich op de macadambaan 
bevond, wijl naast cleze macadambaan nog 
een betonboorcl was en een gekasseicl en 
gepekt gedeelte met daarnaast nog een 
voetpacr van 2 meter breeclt€, gezegcl 
slachtoffer van alle verantwoordelijkheid 
in het ongeval heeft vrijgestelcl, zonder 
vast te stellen dat het haaks op de wegas 
de rijweg overstak en zulks nadat het er 
zich van vergewist had dat !let het ver
keer van de andere weggebruikers niet 
kon hinderen, minstens zonder de beslai
ten van eiser te beantwoorden in zover 
zij staande hielden dat de voetganger, 
het is te zeggen het slachtoffer, <<in over
treding was om niet op het daar bestaand 
voetpacl links van de baan, noch op de 
narcleberm rechts van de bnan, noch min
stens uiterst rechts van het geknsseid ge
<leelte van de rijbaan te hebben getreden >>., 
en zijn beslissing enkel en aileen gestanfd 
lleeft op de overweging dnt « aan het 
slaclltoffer redelijk geen verwijt knn wor
den gemaakt op zulke plants een belem
mering voor het verkeer uitgemaakt te 
llebben )), wanneer artikel 22, 2°, van de 
vVegcocle de voetgangers slechts toelaat de 
rijweg te volgen indien de openbare weg 
noch voetpaden noch verhoogde of gelijk
vloerse bermen heeft of zo deze gedeel
ten van de openbare weg onbruikbaar of 
belemmerd zijn, wanneer luidens arti
kel 22, 3°, de voetgangers slechts de rij
weg haaks op de wegas mogen oversteken, 
en zulks nadat zij er zich van vergewist 
hebben dat zij het verkeer van de andere 
weggebruikers niet kunnen llinderen, wan
neer in aile geval .het arrest verplicht was 
fle besluiten van eiser dienaangaande te 
beantwoorden : 

Overwegende dat het feit dat ook llet 
slachtoffer een wetsbepaling heeft over
treden op zich zelf geen voldoende grond 
tot verdeelde verantwoorclelijkheid is, dat 
het -slachtoffer dan aileen verantwoorde-

lijk lmn worden verklaard voor een ge
deelte van de schacle welke het heeft ge
leden, wanneer de rechter vaststelt dat 
er een verband van oorzaak tot gevolg 
bestaitt tnssen de schuldige gedraging van 
llet slachtoffer en de veroorzaakte schade; 

Overwegende clat ter zake, de rechter 
over de groncl gebruik makencl van zijn: 
~'ouvereine beoordelingsmacht, beslist heeft 
dat, g·eleL op de omstandigheden, aanleg
gers grove onvoorzichtigheid de enige oor
zaak is van het ongeval waarbij Honore 
Cockx het !even verlDren heeft; 

Dat het eerste onderdeel noch in feite 
noch in rechte opgaat; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweede onderdeel, waarbi.i de bestre
den beslissing wordt verweten eisers con
elusie onbeantwoord gelaten te hebben, al
thans met clubbelzinnige reden te zijn om
kleecl derwijze dat het Hof in de onmoge
lijkheicl verkeert zijn toezicht over de 
wettelijkheicl van de bestreclen beslissing 
nit te oefenen; 

Dat bij conclusie aanlegger v<i<ir het hof 
van beroep acht feiten heeft ingeroepen 
onder meer j'lat wijlen Honore Cockx de 
voorschriften van de W egcode had over
treden, omdat hi.i niet gegaan was op het 
voetpacl links van de baan, noch minstens 
uiterst rechts van het gekasseicl gedeelte 
7 meter breed van de baan, feiten waaruit 
hij meencle te mogen afleiden da t het 
slachtoffer zoniet de gehele verantwoorde
lijkheid van het ongeva 1 althans het 
grootste gecleelte van die verantwoorcle
lijkheicl clragen moet; 

Dat cle rechter over cle grond Lloor de 
vaststelling dat cle grove onvoorzichtig
lwid, waaraan hij aanlegger schuldig ver
klaart, cle enige oorzaak is geweest van 
het ongeval, op eisers conclusie een gepast 
antwoord lleeft verstrekt en de veroorde
ling tot de herstelling van gans de schade 
veroorzaakt door het misdrijf welke hij 
tegen eiser uitspreekt naar het voorschrift 
van artikel 97 van cle Grondwet gemo
tiveerd heeft; 

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

± December 1&50. - 2° kamer. - Yuor
.zitt0r, H. cle Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voDrzitter. - TTcrslar;
gcvcr, H. SimDn. - Gcli:iklniclende con
clnsie, H. Roger Janssens de Distlloven, 
advocaat-generaal. - L'leUer, H. Struye. 

2e KAMER. - 4 December 1950 

1° VOORZIENING IN VERP.REKING.
STRAFZAKEN. - l\I[EMORTE NJcERGELEOD TER 
GRIFFIE VAN DE HECHTS~lACHT DI'E DE BESTRE-
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DEN BESLISSING GEWEZEN HEEFT. - DATUM 
VAN DE NEDERLEGGING NIET YASTGESTELD. -
MEMORIE NIET ONTVANKELlJK. 

2° VERZEKERING TEGEN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGE DOOD. - BE
DIENDEN. - VERPLICH'l'ING DE AFHOUDINGEN 
OP DE BEZOLDIGINGEN TE DOEN EN OYER TE 
DRAGEN.- MISDRLJF.- DADER STRAFRECH
TELIJK VERANTWOORDELIJK. 

3° VERZEKERING TEGEN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGE DOOD. - BE
DIENDEN. - MISDRIJVEN. - VERJARING. -
VERTREKPUNT VAN DE TERMr.JN. 

1° Het Hot ho1tdt geen relcening rnet een 
mernorie nee;·gelegd te·r grijfie va11 de 
;·eehtsrnacht die de bestreclen besliss·ing 
gewezen heett, inclien niet vnstgesteld 
t.vo;·dt clnt de nederlegging e-rvan binnen 
de toettel-ijke te;·rnijn gednnn werd (1). 
(Wetb. van strafv., art. 422.) 

2° Artikel 56 vctn cle wet van 18 J1tni 1930 
betreffencle de verzelcering tegen de cm
clerclorn en vroegt-ijd·ige cloo·d van cle be
dienczen, gewijzigCl cloo;· de wet van 
2 A ttg1tStlts 1948, clnt cle wm·l,;gever strntt 
of zijn aangestelcle clie in gebreke geble
ven is op cle bezoldiging va~t de becliende 
de wettel-i:ilce atho1tdingen te doen of, in 
cle t'eglementni-re tennijnen en voor
t.vnnrclen, de geclane afhomlingen over 
te clt·ngen, bedoelt de tJersoon. clie in 
teite rnet deze verrichtingen belnst is (2). 

3° Ind·ien de verjnringstet·mijn vctn de pn
blielce en bwrgerlijlce vot·dedng, voo-t·t
spndtende nit een inb1'ettk op de wet 
vnn 18 Jnni 1930 bet·reffende de ondet·
rlorn en vroegtij dige cloocl van de beclien
den, van de day nt van het ophotulen 
vnn het cont;·act vwn clienst•ve·rlmring 
loopt, is het sleehts op cle day van cle 
overd;·aoht van de athottelin{!en aan het 
ve;·zeke;·ingso-rgctn·isrne clat hij aanvang 
neernt ten opz·ichte van de we;·h:
oever, wanneer (leze, otJ het ogenbl-ik 
va.n het· ophowlen vnn het eontrnet van 
(Uenstverhttring, nog i~et geheel of een 
cleel vctn de oeclane afhottclinoen be
zit (3). (Wet van 18 Juni 1930, gewijzigd 
door de wet van 2 Augustus 1948, arti
kel 57.) 

(PREMSELAAR EN CONSOR'J'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Vergel. verbr., 11 October 1938 (At·t·. 
T' erbr., 1938, biz. 203). 

(2) Verbr., 6 Mei 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, 
I, 146); 10 Maart 1941 (An·. Yet·br., 1941, 
biz. 47). · 

(3) Verbr., 11 Februari 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, I, 37). 

vonnis, op 13 Juli 1950 door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge gewezen; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat de vertogen 
tot staving hunner voorzieningen door 
aanleggers De Fleurquin en Bellemans 
ingediend, binnen de door de wet bepaalde 
termijn door aanleggers zelf of door een 
claartoe bijzonder aangestelde gevolmach
tigde ter griffie van de Rechtbunk van 
eerste aanleg te Brugge werden neerge
legd, zoals voorgeschreven wordt door 
artikel 422 van het Wetboek van straf
vordering ; clat het Hof clerhalve er geen 
acht kan op slaan; 

Over het eerste midclel, aangevoercl 
door aanlegger Premselaar, en over het 
middel ambtshalve opgeworpen wat betreft 
aanleggers De Fleurquin en Bellemans : 
het bestreden vonnis is onvoldoende gemo
tiveerd, cloorclat bet geen antwoord ver
strekt op cle verdedigingsmicldelen door 
aanleggers in hunne besluiten aangevoerd 
en waarcloor zij hebben voorgehouclen, 
enerzijds, (!,at de verjaring beginnen lopen 
was van a:ti het einde van het clienstcon
tract van de betrokken bedienden, omdat 
de geclane afhouclingen niet door verzoe
kers bewaanl werden, doch door de per
soon clie de lonen uitbetaalde en de afhou
dingen deed, en anderzijds, dat, alhoewel 
aanleggers, na het aanvaarden van con
corcla taire voorstellen terug beheerclers 
zijn geworclen, zij in feite de zaak nooit 
opnieuw beheerd hebben; dat het in feite 
aangestelcle11 waren die de zaak beheercl 
hebben, zoals blijkt uit de bundel en uit 
fle verklaringen ter zitting, dat in dit ge
val de aangestelden verantwoordelijk ziju 
voor llet toepassen van de sociale wetge
ving en dus ook van de wet van 18 Juni 
HJ30, en dat cUt onder meer blijkt nit arti
kel 56 van de wet van 2 Augustus 1948 
clat bepaalt dat cle werkgever of zijn ann
gestelcle en uiet de werkgever en zijn 
aangestelcle verantwoordelijk zijn : 

Overwegencle dat, wanr de wetgever in 
nrtikel 56 van de wet van 18 Juni 1930, 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
2 Augustus 1948, cle werkgever of zijn 
nangestelde strafbaar stelt wegens niet
nakoming van de wettelijke verplicllting 
de inhoudingen op llet loon van cle beclien
den samen met de werkgeversbijdragen, 
binnen de reglementaire termijn en onder 
de reglementaire voorwaarden, ann de 
verzekeringsinstelling of aan het toelagen
fonds voor beclienden over te dragen, zijn 
bedoeling is geweest door de voorziene be
straffing diegenen te treffen aan wie het 
werkelijk behoort zicll naar de vereisten 
van de wet te schikken en dat onder de 
bewoording « aangestelde ll de onclerge
schikte wordt becloeld die door de werk
gever bijzonder met llet overdragen van 
de wettelijke bijdragen werd gelast ; 
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Overwegeude, anderzijds, dat, naar luid 
van de bepaling van artikel 57 van de wet 
van 18 Juni 1930, gewijzigd door arti
kel 1 van de wet van 2 Augustus 1948, 
indien de termijn van verjaring van de 
publieke en burgerlijke vorderingen we
gens inbreuken op de bepalingen van voor
noemde wet, loopt van de dag af waarop 
de dienstverhuring een einde heeft geno
men, hij nochtans slechts begint te lopen 
te"J:ekenen van de· dag waarop het beclrag 
van de inlwuclingen aan de verzekerings
instelling werd overgedragen, ten opzichte 
aileen van de werkgever, wanneer deze op 
llet einde van het dienstverhuringscon
tract steeds nog in het bezit is van het 
geheel of het gedeeltelijk bedrag van de 
afhoudingen ; 

Overwegende dat, in de besluiten die zij 
v66r de Correctionele Recht bank te Brngge 
hebben genomen, aanleggers hebben opge
worpen dat, alhoewel zij, na het aanvaar
den van concordatail:e voorstellen terug 
beheerders waren geworden, zij in feite 
de zaak nooit opnieuw hadden beheerd, 
dat, zoals blijkt nit de bundel en uit de 
verklaringen ter zitting, het in feite aan
gestelden waren die de zaak hadden be
heerd, en dat, vermits de gedane afhou
dingen niet door aanleggers werden be
waard, doch door de personen die de lonen 
uitbetaalden en de afhoudingen deden, de 
verjaring beginnen !open was van het 
einde af van h~t dienstcontrat van de be
trokken bedienden ; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis tot staving van de beslissing waar
bij het aanleggers veroordeelt wegens ver
zuim aan storting bij de gemachtigde 
verzekeringsinstelling van het bedrag van 
de afhoudingen op het loon hunner be
dienden samen met hunne persoonlijke 
bijdragen, zich er toe beperkt te verkla
ren, enerzijds, « dat de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van beklaagden niet 
kan betwist worden, aangezien de feiten 
gepleegd werden na de bekrachtiging van 
het concordant door de Rechtbank van 
koophandel te Brugge op 4 Mei 1945, en 
de betichten van af die datum als verant
woordelijke werkgevers moeten aanzien 
worden, en dat, vermits in zake overtre
dingen van de sociale wetgeving, de werk
gever of zijn aangestelde strafrechtelijk 
verantwoordelijk zijn, beklaagden, die als 
werkgevers op het ogenblik van de feiten 
moeten beschouwd worden wel voor het 
niet naleven van de sociale wetgeving 
door hun aangestelde ll, strafrechtelijk 
verantwoordelijk kunnen verklaard wor
den en anderzijds, dat « de verschuldigde 
bijdragen op heden nog niet gestort zijnde, 
krachtens artikel 57 de verjaringstermijn 
van een jaar ten opzichte van de betichten 
niet eens is beginnen lopen en er van ver
jaring aldus geen spraak kan zijn ll, het 

bestreden vonnis geen gepast antwoord op 
aanleggers besluiten heeft verstrekt en 
zijn beslissing niet voldoende heeft-gemo
tiveerd; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Hechtbank van eerste 
aanleg te Brugge en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; laa t de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de _zaak naar 
de Correctionele Hechtbank te Kortrijk, 
zetelende in aanleg van hog.er beroep. 

4 December 1950. - 26 kamer. - Voo-r
zittetr, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - verslag
gever, H. Vandermersch.- Gelijkluidende 
oonolus·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaut-generaal. 

2e KAMER.- 4 December 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - TERMIJN, - BESCHIKKINU 
VAN VERWI,JZING NAAR DE CORRECTiONELE 
RECH'l'BANK. - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLlNG RET BEROEP VAN 
BEKLAAGDE NlET ON'l'VAI'iKELI.JK VERKLARENDE. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE v66:R RET 
DE~"INITlEL' AHHEST. - NJE'l' ON'l'VANKELI.JK. 

Is niet ontvankelijk, het hoge1· bemep 
doo1· beklaaude v661' het einda1Test inge
stelcl teuen een ar·rest van de lcamer van 
·inbesoh~t-lcligingstell-ing dat het hoge1· be
mep, doo1· hem aangetekend tegen de 
besoh-ilcking van de 1·aadlcamer die hem 
naa1· de oo·rreotionele 1·eohtbank ver
w·ijst, niet ontvankel-ijk verklaart (1). 
(Wetboek van strafv., art. 416.) 

(MEURY.) 

ARRES'l', 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 4 Augustus 1950 cloor het Hof 
van berDep te Gent, Kamer van inbeschul
digingstelling, gew~zen; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
slechts het hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaart dat door aanlegger werd inge
steld tegen een beschikkmg waarbij hij 
naar de correctionele re"chtbank werd ver
zonden; 

Overwegende dat dit arrest geen uit-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
2 Mei 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 619). 

·~ 
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spraak doet over de bevoegdheid, dat het 
enkel een voorbereidencle en onclerzoeks
beslissing is, en geen eindbeslissing uit
maakt naar de zin van artikel 416 van het 
vVetboek van strafvordering; dat de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is; 

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

4 December 11150. - 2<' kamer. - Voo·r
zitter, H. de Oocqueau des l\llottes, raads
lleer waarnemend voorzitter. - ve·rslag
gever, H. Vandermersch.- Gelijlcluidenlle 
conclltSie, H. Roger Janssens de Bistllo
ven, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER.- 4 December 1950 

1 o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)- -
ZAAK BIJ DE KRI,JGSRAAD AANHANGIG GE
MAAKT. - MACHT OM DE KRJ.JGSAUDITEUH 
MET IIET VERVULLEN VAN ONDERZOEKSVER
RICHTINGEN ~'E BELASTEN. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
ZAAK IJIJ DE KRIJGSRAAD AANHANGIG GE
MAAKT. - VONNIS DAT DE KRIJGSAUDITEUR 
ME'f EEN AANVULLEND ONDERZOEK BELAST. -
0NDERHOOR VAN GETUIGEN ONDER EED DOOR 
DE KRIJGSAUDITEUR. - vVETTELIJKHEID. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
KRIJGSAUDITEUR HANDELENDE ALS ONDERZOE
KENDE MAGISTRAAT. - 0NDERHOOR VAN EEN 
GETUIGE ZONDER EED. - GEEN NIETIGHEID. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ IN 
UEZE HOEDANIGHEID TER ZITTING ZONDER EED 
GEHOOUD. - WETTELIJKHEID. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING. - NIET GOEDGEKEURDE WI-J
ZIGINGEN, BIJVOEGINGEN EN SCHRAPPINGEN. -
VREEMD AAN RET VERVULLEN VAN SUBSTAN
TIELE FORMALITEITEN. - GEEN NIETIGHEID. 

6° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMS'.r ONTSTAAN). 
- AANGIFTE AAN DE VIJAND. - 0VERLIJDEN 
VAN DE AANGEGEI'EN PERSOON. - 0NTSTEN~'E
NIS VAN EEN NIEUWE AANGIFTE, NIET ITEWEZEN. 
- AANGEVER DIE NIETTEMIN KAN VEROOR
DEELD WORDEN TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VOORTSPHUITENDE UIT RET OVERLIJDEN VAN 
DE AANGEGEVEN PERSOON. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'.rEN.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE VORDERING. - VEROORDELING VAN 
TWEE BEKLAAGDEN WEGENS HETZELFDE MIS
DlUJF. -ARREST DAT ZEGT DAT DE BEKLAAG
DEN «IN SOLIDUM)) TOT VERQOEDING VAN DE 
SCHADE GEHOUDEN ZIJN EN ZE HOOFDELIJK 
TOT SCHADEVERGOEDING VEROORDEELT. 
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

8° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREE~KOMST ON'.rSTAAN). 
- l\1EERDER!C DADEHS VAN EENZELFDE MIS
DRIJF. - HOOFDELT.JKE VERANTWOORDELIJK
IIIUD VAN DE VEROOTmfcELDEN. - NIET ONDER
GESCHJKT AAN HE'l' BESTAAN VAN GEMEEN 
OYERLEG NOCH AAN DE ONTSTEN'l'ENIS VAN FOLT 
VAN EEN DERDE. 

1° De lcrijgs1·aacl, wawrb·ij een ve1·volgi1'1{! 
aanhang·ig we1·ll gemaalct, mag, kraGh
tens cwtilcel 180 van het Wetboek van 
1·echtspleging voor het lege1· te lancle van 
1814, cle lc·r·ijgsaltditeur er mede gelasten, 
als onderzoel.-ende magist·raat en n·iet 
als ojJicie1· van gerechtelijlce politic tot 
ctanv·u.llencle daclen van onderzoelo ove1· 
te gaan, mUs naleving van de V01'
men vw1 de militaire rechtspleging (1). 

2° Wanneer, in de loop van een vervol
ging die bij hem aanhangig is gemaalct, 
de krijgsraad de lwijgsa1ulite~w e·r mecle 
gelast heett tot een aanvullend ondet·
zoelc over te gaan, mag deze magistt·aat 
getuigen oncler eed ho1·en (2). 

3° Het veTzuim van de eedaflegging door 
een get1tige gehoord door de lcrijgsaudi
teltr handelende als onderzoelcend ma
g·ist·raat, is geen reden van nietigheid. 
(Wetb. van strafv., art. 75 en 77.) 

4o Indien in beginsel de burgerlijke pat·
Uj niet als getuige mag gehoord wor
d-en, verbieclt geen enlcele wetsbepaUng 
haar ter zitting inlichtingen te vra
gen (3). 

5° Niet goedgekeurde wijzigingen, bijvoe
g·ingen en schrappingen, die vreemd zijn 
(tan het ve·rvullen van een substantii!le 
of op stratte van nietigheid vom·geschre
ven tormaliteit, malcen het proces-ver
baal van de te1·eohtzitting wa(l!fin zij 
(])angekofj'cn worllen niet ongelclig (4). 

6° De dader van een aangifte aan de 
vijancl mag tot vergoecling van cle 
schacle vooTspruoitende uit de flood van 
cle anngegeven persoon verom·deelcl wor
llen zelfs inclien het n·iet bewezen is dat 
zich geen nieuwe aangifte heett vooT
gedaan, deze voo1·waarde slechts vereist 
z·ijncle voo1· cle toepass·ing van een, zwaar
dere straf. (Burg. Wetb., art. 1382; 
Strafwetb., art. 12lbis [besluitwet van 
17 December 1942, art. 4] .) 

(1) en (2) Vergel. verbr., 20 Mei 1878 (Bull. 
en PAsrc., 1878, I, 344); 27 December 1949 
(A1·r. Verbr., 1950, blz. 260; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 280, en nota's 1 en 2). 

(3) Verbr., 3 October 1921 (Bull. en PASIC., 
1922, I, 19, en nota 1); 24 October 1949 (A•~·. 
Ve1'b1·., 1950, blz. 89; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 99). 

(4) Verbr., 13 December 1948 (A•·,·. Verb1·., 
1948, biz. 621). 
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7° Is niet met tegenstrijdigheia behept 
het ar·rest dat, twee beklaagden wegens 
een zelfde misdrijf ve1·oo1·delende, zegt 
dat zij, in solidum, tot vergoeding van 
heel de doo1· de bw·gerlijlce partij on
llergane schade gehouden zijn en ze 
daarna hoofdeUjk tot betaling van 
sohadeve1·goediny •u-c-rooJ'(leelt (1). (Burg. 
Wetb., art. 1382; Strafwetb., art. 50.) 

8° De hootdelijke veroordeling van we
gens eenzelfde misdrijf veroordeelde 
personen, is niet onde1·geschikt aan het 
bestaan van een voorafgaand gemeen 
overleg noch aan de voorwaa1·de dat 
,qeen enkele de1·de tot het veroorzaken 
van rle schade bijgeclragen heett (2). 
(Strafwetb., art. 50.) 

(CEUPPENS EN PEETERS, T. PHILEMOTTE 
EN CONSOR'l'EN.) 

AB.RES'r. 

HEY!' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Maart 1950 door het Militair 
Gerechtshof te Brussel gewezen; 

I. Voor zoveel de voorzieningen de be
slissing gewezen over de publieke vorde
ring bedoelen : 

Over het eerste middel voorgesteld 
door ieder van beide aanh~ggers : scherr
cling van artikel 1 van de besluitwet van 
9 Maart 1940 tot wijziging van de wet 
van 15 Juni 1899 bevattende titel II van 
bet Wetboek van strafrecbtspleging voor 
bet leger, van artikelen 29 tot 47 van het 
Wetboek van strafvordering, 138 en 139 
van de wet van 18 Juni 1869 op de rechter
lijke inrichting, schending van de rechten 
van de verdediging en van artikel 97 van 
de Grondwet, schending van de regelen 
betreffende de afmhangigmaking bij cle 
rechtsmachten van onderzoek en van 
wijzen, doordat het bestreden arrest, oor
deleude op stukken en verklarende, name
lijk, naar de stukken van de bundel te 
verwijzen zijn beslissing gesteund heeft op 
een met nietigheid bebept onderzoek 
omdat het gevoercl wercl door de 
Krijgsaucliteur tussen 16 Januari 1948 
en 11 Juni 1948, op een ogenblik waarop 
die magistraat van het onderzoek van 
de zaak outlast was door de aanhang1g
making v66r· de krijgsraacl waarvoor aan
legger seclert 16 Januari 1948 verschenen 
was en welke zich er toe beperkt had de 
zaak op een onbepaalde datum te ver-

(1) Nopens het begrip van veroordeling in 
solidum en hoofdelijke veroordeling, zie nota 3 
onde1· verbr., 28 April 1941 (Bull. en PASIC., 

1941, I, 163). 
(2) Verbr., 22 December 19d·7 (A1-r. Ye?·br., 

1947, blz. 425). 

schuiven en een aanvullend onclerzoek te 
bevelen; 

Ovenvegencle dat, blijkens de aan bet 
onderzoek van het Hof onderworpen 
processtukken, eiser Ceuppens, die op 
31 Maart 1947 door de krijgsraad bij ver
stek veroordeeld was geweest, tegen clit 
vonnis verzet heeft aangetekend ; 

Dat de krijgsraad dit verzet bij vonnis 
dd. 16 Januari 1948 ontvankelijk ver
klaarde en tevens een aanvullend onder
zoek beval; 

Dat ter uitvoering van dit vonnis de 
krijgsauditeur talrijke daden van onder
zoek heeft verricht onder meer het ver
hom onder eed van getuigen en het aan
stellen van een psychiater belast met bet 
onderzoek van de geestesvermogens van 
verzetter; 

Dat het militair gerechtshof de vervol
ging tegen J oarina Peeters, echtgenote 
Julius De Coninck, en de vervolging te
gen Ceuppens bij bet bestreden arrest 
verknocht heeft verklaard en samenge
voegd; 

Overwegende dat het principe volgens 
betwelk de gewone regelen van de rechts
pleging toepasselijk zijn op de militaire 
rechtbanken niet absoluut is en die zaken 
aileen beheerst waarin geen bijzondere 
wet in de inrichting van die jurisdicties 
beeft voorzien (art. 136 van de wet van 
18 Juni 1869) ; 

Dat artikel 138 van voormelde wet alle 
opdracht van rechtsmacht verbiedt en 
aan cle rechters slechts het vermogen toe
kent een rechtbank of een rechter aan te 
stellen in cle gevallen en op de wijze be
paald door de wet; 

Dat artikel 180 van het Wetboek van 
rerhtspleging van 1814, voor het geval flat 
het voorziet, cle krijgsraacl er toe machtigt 
tle krijgsaucliteur opclracht te geven, 
mits inacbtneming van de vormen van de 
militaire rechtspleging, hetzij tot het ver
hoor van de beklaagcle, hetzij tot het ver
richten van nieuwe claclen van onclerzoek 
over te gaan alle daden: die normaal die
nen verrich t door het rech tsprekencl col
lege bij hetwelk cle vervolging aanhangig 
is· 

Overwegencle dat de krijgsauditeur de 
daden van onderzoek waarmede hij be
last werd in bovenbedoelde omstandig
beden als onclerzoekencl rechter verrichten 
niet als officier van gerechtelijke politie; 

Dat uit het bovenstaande volgt dat het 
middel niet opgaat; 

Over het tweede middel evenals het 
eerste aangevoerd door beide aanleggers : 
schencling van artikel 1 vari cle besluit
wet van 9 Maart 1940 tot wijziging van 
de wet van 15 Juni 1899 bevattende titel II 
van het Wetboek van strafrechtspleging 
voor het leger, van artikelen 29 tot 47, 75 
en 79 van het Wetboek van strafvorde-
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ring, schending van de rechten van de 
verdediging en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat de Krijgsauditeur op 
14 Mei 1948, verklarende te handelen als 
oflicier van de gerechtelijke politie, de 
getuigen Ferdinand Frankenstein wiens 
getuigenis uitdrukkelijk door het arrest 
wordt weerhouden onder eed ondervraagd 
heeft en, op 4 Juni 1948, zonder eed, 
dezelfde getuigen ondervraagde, han
delende, ditmaal, als onderzoeksmagis
traat, dan wanneer het Wetboek van 
strafvordering aan de procm·em·s des 
Konings en aan hun substituten zekere 
ambtsplichten voorbehoudt welke niet het 
recht behelzen getuigerr onder eecl te on
dervragen en, integendeel, de onderzoeks
rechter die een getuige ondervraagt ver
plicht de eed te doen afleggen, behalve 
wanneer het gaat over een minderjarige 
van min dan 15 jaar oud; 

Overvregende dat uit het antwoord ver
strekt op het eerste middel volgt dat de 
krijgsauditeur bij welke de zaak aan
hangig was gemaakt door het vonnis van 
10 Januari 1948 l!'rankenstein als getuige 
mocht onderhoren; 

Dat de in het proces-verbaal van ver
lwor voorkomende vermelding dat op 
14 Mei 1948 de krijgsauditeur «in zijn 
hoedanigheid van oflicier van gerechte
lijke politic voornoemde heeft verhoord » 
geen nietigheid kan teweegbrengen daar, 
op clit ogenblik, de krijgsauditeur oflicier 
van gerechtelijke politie en tevens onder
zoekend magistraat was en derhalve ge
tuigen onder eed mocht onderhoren; 

Overwegende met betrekking tot het 
tweede onderdeel van het middel dat uit 
de samenvatting van artikelen 74, 75, 76, 
77 van het W etboek van strafvordering 
blijkt dat het verzuim van de bij die wets
bepalingen voorgeschreven rechtsvormen 
geen nietigheid teweegbrengt en enkel de 
griflier strafbaar stelt met een geldboete 
van 50 frank terwijl de onderzoeksrechter 
blootgesteld is aan het verhaal op de 
rechter, indien daartoe gronden zijn; 

Dat geen van beide onderdelen van het 
middel opgaat; 

Over het derde middel, eveneens gemeen 
aan beide aanleggers : schencling van arti
kelen 155, 156, 189 en 322 van het Wet
bock van strafvordering, van de rechten 
van de verdediging en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat de burgerlijke par
tijen Albert Philemotte en Louise Yin
cart, die · zich reeds burgerlijke partij 
hadden gesteld, als getuigen onderhoord 
werden zonder de door de wet vereiste 
eed af te leggen, wanneer gezegde getui
genissen nit de debatten dienden verwij
derd. te worden : 

Overwegende dat de processen-verbaal 
van de zittingen van 9 en 10 Juni 1948 
vermelden dat de raadsman van be-

klaagde Oeuppens zich verzet heeft tegen 
het verhoor van Albert Philemotte en 
Louise Vincart, die zich burgerlijke par
tij hadden gesteld en dat, naar aanleiding 
van dit verzet, laatstgenoemden « als 
partij in zake >> zonder eedaflegging wer
den gehoord; 

Overwegende dat de burgerlijke par
ttjen niet meer kunnen gehoord worden 
als getuigen nadat het openbaar minis
terie of· de beklaagde zich tegen hun ver
hoor verzet heeft, maar dat geen enkel 
wetsbepaling verbiedt inlichtingen aan die 
vartijen te vragen; ' 

Dat inderdaad de rechtbanken steeds 
aan de gedingvoerende partijen inlichtin
gen mogen vragen ; 

Dat derhalve het middel niet kan aan
vaard worden; 

Over het vierde middel, voorgesteld 
door beide aanleggers : schending van 
artikelen 155 en 189 van het W etboek van 
strafvordering, 10 van de wet van 1 Mei 
1849 betreffende de eenvoudige politie- en 
correctionele rechtbanken, 274 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
en van de rechten van de verdediging, 
doordat de processen-verbaal van de open
bare terechtzittingen van 3, 6, 8, 9 en 
10 Juli 1948, talrijke verancleringen, bij
voegingen, overschrijvingen en doorha
lingen bevatten welke niet goedgekeurd 
zijn, of voorkomen onder de enkele hand
tekening van de griflier, wanneer de bij 
artikelen 155 en 189 van het W etboek van 
strafvordering voorgeschreven nota's on
der de vorm van processen-verbaalmoeten 
gehouden worden en dat, bijgevolg, de 
veranderingen en bijvoegingen welke er 
in kunnen voorkomen, door de voorzitter 
en door de griflier moeten ondertekend 
worden; 

Overwegende dat de in de processen
verbaal van de terechtzittingen voorko
mende wijzigingen, bijvoegingen, schrap
pingen die niet door de handtekening van 
de voorzitter en van de griflier gewaar
merkt zijn als onbestaand clienen be
schouwd; 

Dat derhalve die niet goedgekeurde wij
zigingen, bijvoegingen, schrappingen noch 
de nietigheid van het proces-verbaal, noch 
die van de procedure, noch die van de op 
die procedure gewezen beslissing teweeg
brengen, ten ware cUe verbeteringen -
wat niet ter zake het geval is - op de ver
vulling van een hetzij substantiele, hetzij 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorm betrekking hadden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende verder dat de substantil~le 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorzieningen de be-
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slissing gewezen over de vorderingen van 
de burgerlijke partijen bedoelen : 

a) Wat de eis tot verbreking van Joanna 
Peeters, echtgenote Julius De Coninck, 
betreft : 

Over het vijfde middel aangevoerd door 
eiseres : schending van artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 50 van het. Straf
wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, eerste onderdeel, na 
vastgesteld te hebben dat het niet bewe
zen was dat de verklikking van wijlen 
Jean Vroman, waaraan eiseres schuldig 
werd verklaard, zonder tussenkomst van 
een nieuwe aangifte, de dood van gezegde 
Vroman voor gevolg heeft gehad, desniet
temin beslist heeft dat de verklikking 
zijn dood voor gevolg had gehad; tweede 
onderdeel, beslist, enerzijds, dat eiseres 
samen met haar medebeklaagde Ceuppens 
in solid7tm tot de vergoeding van de alge
hele schade door de burgerlijke partij 
Gaspart, weduwe Vroman, geleden, diende 
veroordeeld en anderzijds, eiseres ver
om·deeld heeft « solidairlijk ll met voor
melde Ceuppens aan de burgerlijke partij 
de som van 50.000 frank te betalen, met 
voorbehoud voor de verdere schade; derde 
onderdeel, eiseres veroordeeld heeft «soli
dairlijk >l met gezegde Ceuppens aan voor
noemde burgerlijke partij de som van 
50.000 frank te betalen met voorbehoud 
voor de verdere schade, zonder te hebben 
vastgesteld dat de toepassingsvoorwaar
den van artikel 50 van het Strafwetboek 
vervuld waren, wanneer er intrinsieke 
tegenstrijdigheid bestaat tussen de vast
stelling, op strafgebied, dat de door eise
res begane verklikking de doocl van Vro
man niet voor gevolg zou gehad hebben, 
zonder de tussenkomst van een nieu we a an
gifte en de vaststelling op burgerlijk ge
bied clat dezelfde verklikking de cloocl van 
Vroman toch voor gevolg had gehad, wan
neer er nog tegenstrijdig is enerzijds te 
beslissen dat eiseres en haar medebetichte 
in solidum dienen veroordeeld en ander
zijds ze solidairlijk tot schadevergoeding 
te veroordelen, wanneer de solidariteit 
slechts bestaat tussen twee betichten, in
cHen zij samen, in gemeen over leg,· een 
zelfde misdrijf hebben begaan, wanneer 
het bestreden arrest dit gemeen overleg 
niet vastgesteld heeft; vierde onderdeel, 
wanneer artikel 1382 slechts de verplich
ting oplegt de schade te vergoeden, op 
voorwaarden dat de schade het noodzake
lijk gevolg van de begane font weze, zon
der de tussenkomst vail een anders font 
die deze schade zou hebben kunnen ver
oorzaken, en wanneer het bestreden ar
rest vastgesteld had dat de dood van 
Jules Vroman door andere verklikkingen 
veroorzaakt werd : 

Overwegende dat, naar de wil van de 
wetgever, het intreden van de dood van 

VERBR., 1951. - 11 

de verklikte slechts grond geeft tot straf
verhoging ingeval geen nieuwe aangifte 
is tussengekomen ; 

Dat echter, wat de burgerlijke gevol
gen van het misdrijf betreft, de wetge
ver niet is afgeweken van het algemeen 
beginsel gehuldigd door artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek volgens welk 
hij die door zijn schuld aan een ander 
schade heeft veroorzaakt, verplicht is 
tot herstelling van geheel de schade die 
door zijn schuldige gedraging werd be
rokkend; 

Dat het verband van oorzaak tot ge
volg, dat, volgens de rechter over de 
groncl tussen de aangifte van Jean Vro
man en dezes dood bestaat, verenigbaar 
is met de tussenkomst van een nieuwe 
aangifte, dat de rechter over de grond als 
oorzaak kan beschouwen iedere omstan
digheid zonder welke het feit niet zou 
zijn geschied zoals het zich voordeed; 

Waaruit volgt dat het bestreden a.rrest 
zonder zich zelf tegen te spreken heeft 
kunnen beslissen, enerzijds, dat het niet 
bewezen is dat geen nieuwe aangifte is 
tussengekomen en, anderzijds, dat de aan
gifte van de H. Vroman er toe bijgedra
gen heeft deze laatste te doen aanhouden 
en dus zijn dood voor gevolg heeft gehad; 

Overwegende met betrekking tot het 
tweede onderdeel, dat de verantwoorde
lijkheid in solid7tm insluit dat verschil
lende schuldige · gedragingen ieder tot het 
veroorzaken van de gehele schade hebben 
bijgedragen; 

Dat de ondeelbaarheid van de verplich
ting tot schadeloosstelling die het gevolg 
is van bovenbedoelde omstandigheid geens
zins met de hoofdelijkheid onder de 
schuldenaars onverenigbaar is; 

Overwegende dat eisers beiden veroor
deeld zijnde wegens eenzelfde misdrijf, het 
bestreden arrest ze hoofdelijk heeft kun
nen veroordelen tot het betalen van 
50.000 frank als vergoeding van de morele 
scl1ade welke zij aan de burgerlijke par
tij weduwe Vroman hebben veroorzaakt, 
zonder zich zelf tegen te spreken en zon
der de in het micldel aangeduide wetsbe
palingen te schenden ; 

Overwegencle, met betrekking tot het 
derde onderdeel van het middel, dat arti
kel 50, alinea 1, van het Strafwetboek 
bepaalt dat << al de wegens eenzelfde mis
drijf veroordeelcle personen hoofdelijk 
verplicht zijn tot de teruggaven en de 
schaclevergoeding ll, dat noch bedoeld 
artikel noch enig andere wetsbepaling 
bewuste hoofdelijke verplichting onder
schikt aan de omstandigheid dat het mis
drijf wegens hetwelk de beklaagden ver
oordeeld werden in gemeen overleg ge
pleegd zij geweest; 

Overwegende, met betrekking tot het 
vierde onderdeel, dat het bestreden arrest 
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verklaart dat zonder de fout van ieder 
van de beklaagden de schade niet zou 
veroorzaakt zijn geweest waaruit volgt 
tlat, naar het oordeel van de rechter over 
de grond, de schade niet zou geleden ge
weest zijn ware het ten laste van eisers 
in verbreking bewezen verklaard mis
!lrijf niPt gepleegd geweest; 

Overwegende dat de door aanleggers in
geroepen omstancligheill dat bet bestre
tlen arrest hypothetisch uanneemt dat 
ook de schultlige gedragingen van andere 
verklikkers tot het veroorzaken van de 
schade lnmnen bi,igellragen hebben van 
alle draagwijdte is ontbloot; 

Dat inderdaad het voorschrift van arti
kel 50, alinf'a 1, nm het Strafwetboek, 
niet toelaat een g;edeelte van de schade te 
tloen dmgen door het slachtoffer onder 
voorwcndsl'l da t llet mogelijk is clat ook 
de fout van een clerclc tot het veroorzaken 
van de schacle kan bijgeclragen hebben; 

Dat, in strafzaken, aileen een fout cliP 
gemeen is nan het slachtoffer en de dacler 
1lezes vernntwoonlelijkheid kan vermin
deren; 

Waaruit volgt dat geen enkel van de 
vier onclenlelen van het mid del opgaat; 

Aangaanrle de eis tot verbreking inge
steld door Ceuppens; 

OverwPgt'llllP dat g"PPll llijzontlPr micldt>l 
wordt voorgesteld en dat het Hof er geen 
ambtshalve opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt eisers ieder tot een 
hPlft van de kosten. 

-l DPcemlwr Jff:JO. - 2" knuwr. - Yonl·
zitter, H. de UocqlH;>Ill (]ps i\fottes, rnacls
heer wanrnPlllPllcl voorzilter. - Yerslu.y
[!C'I"f'l", H. Simo11. -- On'!" llet Jo e11 2o 
8frl;irl1{!e cvnclnsie. 1-I. Hoger .Tnnssens cle 
Bisthoven, advocnat-generaal. - /'leiters, 
HH. Strnye c•n Delac·roix. 

2" KAMER.- 5 December 1950 

1° TNKOi\IS'l'FJNBELASTINGEN. 
BELA .;;;Tii\'G 0~, Dl1~ TIEDHI.J11'RJNKO-.I\If:\'l'}I~N. 

-VERb[EERDERINGEN \'AN OU HET EVEN 'VELK 
IN EI~N llEDRl.JF flELEGD YEH .\-[OGEN. 

2° INKOMS'l'ICNBJ<~LASTINGEN. 
J~ELAS'l'ING OP DI1~ BEDHJ.JFSJXKO~IRTEI\'. 
80MMEN DOOB. EI,~X :\O"L\HIH YAX :ZI.J?\ ':VI?\

RTEN .-\Ji'GE'l'HOKKEN ALH DOOn HI~M AAN Zf.JX 
YOORflANOER r~JTB11:TAALD TO'I' DI~:unXO VAN DE 

DOOR. HEM JEGlt~i\'S LAATSTGENOE~IDEN \VEGENS 

OI'ERDBACHT \'AN EEN NOTABIEEL PROTOCOL 
AANGEGANE SCHULD. - StH£MEN DIE EEN VER
~[EEBDERI~G l'J'l'MAKEiX \'AX EEN IN HE'l' << RE
DHI.JF n r.-\N DE NO'l'ARIS BELEOD \'EH~IOnEN. -

Ro~IMEN AA.\' DE BELASTIN<: OP DE IU~D HJ,JFH
!XKO~ISTEN O~DERWORI'EX. 

<;o INKOMSTENBELAS'J'INGEN. 
BELA.-.;TING OP DE BEDHI.lFSJNKOfif~TEX~ 

J1I1;0HI.JFHl'ITlH\'I•:X 1>111; _\IOt:EX Al1't:F:'I'I~OKKE:\ 

\I'OHIJE~. - BI•:::HJJ'. 

1° TVonlen bcsclwuwd als winsten van een 
n i;iverli eir/8-, /ia 11rlel-8- of /.((.il(lbo·nwbe
tlrijf. 11(((11' de .~"ill N/11 artikel2.i vwn rle 
8f/1111'1/!fe.w·lw kdtle HWtten betJ·effencle de 
inkon/.,telllwlastillfJC/1, c11 nls zodan1g 
aan !lc 1Jel.astinrJ op rle 1Jellrijfsinkom-
8ten UII!/CI'WO/'j)C/1, t/e 1J(J/'IIICCHlc1'iiiJ!ell 
'PI/.11 om lief e·ve11 ·1.wlk ·in dU bedr·ijf 
IJeleyrl .,:crmoyen (1). CWetten betreffencle 
< le inkom:-<tenbelm:tingen, :-<amengescha
kehl 011 il Juni Ul41, art. 2il, pur. 1, 1°, 
e-n 21, }lnr. 1, al. 1.) · 

2° De somme11, jaarlijks rloo·r een nvta'l'is 
·1Ja11 ;:;lin, ·winsten nfgetrvklren ctls aa.n 
zijn "'HJiif!Uilf!er uitl!etcta.lrl, tot clely-inf! 
·1Ja.11 r/<l <ZooJ· liem :ic{!ens dez·e laatste 
'IIWf!C/18 0/'CI'(/.I'(tC/i.t 'VW/1 CCI/. '/IOta:/"ieel 
protocol aallf/C{J((.IW scliuld, de nf[!C
rledrle en ·uit[!estel<lc ter'II.!Jbeta.lillf/ z1jnde 
·1m.n een activa-<!lenwnt, rla.t als « ver
nwen/.eriny ·pan l1et ·in het beclrijf )) be
leqrl •J;ermoqeu ·tJerworve/1. wen/., :zi:in in 
de lwrlrijj'sllcla.,tinrl lle/.a.st.IHt:re ·i11 kom.
.,len en rwen 1Jerlrijjs11i.t[!aven f!Crlm·elllle 
het IJclastlwa r li.idpeJ'l,; [!edart'/1 ten ei11de 
die in krnnste11 te ve·rkl'i.j[!en (2). (Wet ten 
lletreffemle cle inkomstenbelnstingen, sn
mengesehakeld op il .Tuni 1!)41, art, 27, 
par. 1, al. 1.) 

;Jo lliOf!CII nlleen aff!Ctrokken wonlen wtn 
lwt bruto-llednl.[/ van rle -iu de 1wcl-rij fs-
1wla sN11 f1 lwla.stl!are ·inkomsten, cle ttit
f/11-l;en clie Twcl'l'ijj'suit[!aven zij11, f!eclu
nmrle het l!ela.stbanr t-ijrlpe1·T• .!Jedann 
ten ei1Hte cteze ·in lromsten te ve'l'lwijf!Cn 
en te beho·uclen (3). (Wetten betreffen{le 
de- inkomstenbelastingen, samengesch;l
kt>ltl op 3 .J uni 1!)41, art. 26, par. l.) 

{DE V'CYS'l', '1'. HELUlRCII}!; RTA..-\'1', 
MINISTERIE VAN FINANCii•:iX.) 

AHHE[-:;1'. 

HFJ'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 September 1949 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

(1) Raadpl. verbr., 10 Januari 1939 (An·. 
Verb•·., 1939, biz. 4); 22 Januari 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 18); H December 1948 (AlT. 
Yerln·., 1948, biz. 633); 23 Mei en 4 J uli 1950 
(Arr. Yerbr., 1950, biz. 601 en 705; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 678 en 806). 

(2) Raadpl. verbr., 8 November 1923 (Bu.ll. 
en P ASIC., 1924, I, 16). 

(3) Raadpl. verbr., 23 Mei 1950 (Arr. Yerbr., 
1950, biz. 601; Bull. en PASIC., 1950, I, 678, en 
de nota's 1, 2 en 3); 14 November 1950 (Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 160, en de nota's l.en 2). 
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Overwegende d'at de voorziening het ar
rest slechts bestrijdt in zover het beslist 
over zekere belastingen van de dienst
jaren 1942 en 1943; dat de beslissing aan
gnnnde de belastingen van het clienstjaar 
1B44 niet is bestreden; 

Overwegencle dat, bij arrest van 16 Oc
tober 1946, llet hof van beroep, vaststel
lelid dat de bestuurder der belastingen te 
recllt, om de reclenen uiteengezet in zijn 
beslissing, llet bezwaar nangaande de voor 
l1et clienstjaar 1942 geheven belastingen 
als te lant ingecliend heeft afgewezen, het 
verhaal wat betreft deze belastingen onge
grond heeft verklaard; 

Overwegencle clat dit arrest van 16 Octo
ber 1946 geen aanleicling heeft gegeven tot 
voorziening, en, aldus kracht van gewijsde 
lleeft verworven; dat de tegen llet arrest 
van 20 September 1949 ingestelde voorzie
ning derhalve niet ontvankelijk is in zo
Yer zij de aanslag in de belasting over het 
clienstjaar 1942 bedoelt; 

In zover de voorziening tegen de beslis
sing betreffende de aanslag in de belasting 
over llet clienstjaar 1943 is gericht : 

Over het middel : schending van arti
kelen 26 van de samengeschakelcle wetten 
op de inkomstenbelastingen en 97 van de 
Grondwet, doordat het hof van beroep de 
draagwijdte van clit artikel verkeerd 
l~eeft uitgebreid, waar llet, allwewel het 
aanneemt clnt cle sommen, welke aanleg
ger gednrencle het clienstjaar heeft be
taald in gedeeltelijke afkorting van het 
l1em door zijn voorganger overgedragen 
notarieel protocol, uitgaven zijn wellie ge
dnan werden om bedrijfsinkomsten te ver
krijgen of te behouden, niettemin beslist 
dat deze uitgaven niet clienen te worden 
nfgetrokken als beroepslasten in het lm
cler van bovenbedoeld artikel 26 : 

Overwegende dat, tot staving van de 
bestreden beslissing, llet arrest onder 
meer vast:;telt dat, zo de betwiste uitgave 
<< weliswaar gedaan werd om bedrijfsin
komsten te verkrijgen of te behouden, zij 
nochtans geen bij artikel 26, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde fiscale wetten 
voorziene bedrijfsuitgave uitmaakt, dit 
om reden dat zij geclaan werd om een ac
tiva-element te verkrijgen dat in het pa
trimonium van de belanghebbende de 
plaats inneemt van de bepaalde prijs, en 
deze evenaart, en geenszins een ver
nrming van vermogen door verlies van 
een zakelijk eigendom teweegbrengt ll ; 

Overwegende dat de jaarlijks van zijn 
winsten afgenomen sommen welke, bij 
wijze van afkorting, door een notaris 
worden uitbetaald, tot delging van de 
schuld welke hij heeft aangegaan wegens 
overdracht van een hem door zijn voor
ganger overgedragen notarieel protocol, 
uitgekeerd worden tot afgedeelde en uitge-

stelde uitbetaling van de verwervingsprijs 
van een activa-element dat destijds werd 
aangeschaft « tot vermeerdering van de 
in zijn bedrijf gestoken activa ll met het 
oog op een uitbreicling van de toekom
stige opbrengst van zijn kantoor; dat zij 
uit clien hoofcle belastbare inkomsten uit
maken, en geenszins een bedrijfsuitgave 
welke gedurencle het belastbaar tijdperk 
wordt gedaan ten einde de inkomsten van 
clie tijdruimte te verkrijgen; clat zij aldus 
niet aftrekbaar zijn van het bruto inkom
stenbeclrag bij toepassing van artikel 26 
van de samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing voldoende heeft gerecht
vaardigcl, artikel 26 van de samengescha
kelde wetten rechtmatig heeft toegepast 
en de in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet heeft geschonden; 

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

3 December 1950. - 2" kamer. - Voor
zUter, H. de Cocqueuu des 1\'Iottes, raads
lleer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Vanclermersch.- GeUjklltidende 
conclnS'ie, H. Ganshof van cler Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 5 December 1950 

1° 'l'AXES OP DE SLIJ'l'ERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN.- llurrENGEWONE 
'l'EHMI.JN VOOH DE NA\'OHDERING \'AN DE JH;LAS
l'ING \'OOHZIEN BIJ AHTIKEL 74 VAN DE SAMEN
GESCHAKELDE WE'l'TEN. - TOEPASRELIJKE BE
PALING INZAKE OPENINGSTAXE. 

2° TAXES OP DE SLI.TTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - PERSONEN TEN 
LAS'l'E I' AN W JE DE OPENINGSTAXE GEHEI'EN 
WORD~!'. 

3° TAXES OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN.- 0P WELK OGEN
BLIK IS DE 01'ENINGS1'AXE BETAALBAAR. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
ilUil'ENGEWONE TERMI.JNEN \'OOR DE NAYOR
DERING VAN DE BELASTING BEPAALD DOOR ARTJ
KEL 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN.
TERMUNEN DIE GElcN TERJ\UJNEN VAN VERJA
RING VAN DE \'ORDERING '1'01' BETALING VAN DE 
BELAS'l'INGEN UI'l'~IAKEN, 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REGELEN BETREFFENDE DE VER.JARING VAN DE 
PUBLIEKE \'ORDERING. - REGELEN NIET TOE
PASSELIJK 01' DE NAI'ORDERlNG VAN ONTDOKEN 
DELASTINGEN NOCH OP DE TERMIJNEN VAN VER
I'AL VAN HE'l' RECH'l' AANSLA!1 IN EEN BELASTING 
TE VESTHlEN. 

1" Artilcel 74 van de swrnengesohakelde 
wetten bet1·ejfende de inlcomstenbelas-
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t-i-ngen, dat een b1titengewone te1·mijn 
voo1· cle navonlering van de belasting 
voo·rziet, is toepasselijlc inzctke openings
truce op cle clntnlcslijtedjen. (Wet van 
31 December 1925, art. 60; samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 74.) 

2o De openin.gstame 011 cle clntnlcslijterijen 
is een 01JI•ioht-ingstame, clie ten laste rJe
legcl wo·rclt van elke persoon clie zioh 
voor eigen rekening vest-igt als nie1twe 
sUjter vwn te1· plaatse te ve1·bn1.-iken 
dnunlcen, cUe een 1vie·uwe sUjte-rij 011en t 
of cUe een vmege·r bestaancle sl'ijter·i.j 
overneemt. (Wet van 29 Augustus 1919 
betreffende de slijterijen van gegiste 
clranken, art. 6.-) 

3° De open•ingstame op cle clmnlcslijte1"ijen 
is betactlbcutr op het ogenblilc van cle 
cutngifte cUe cle belast-i-ngzJUchtige gehou
clen ·is cum cle ontvwnge·r vnn cle belnst-in
uen v661· cle open-ing vnn cle nieu.we slij
terij te overhancUgen en ·is b'ijgevolg 
ve1·sch11 lcligcl vnn cle open·ing nf vnn cle 
n·ieuwe inriohtinu. (Wet van 29 Augus
tus 1919 betreffende de slijterijen van 
gegiste dranken, art. 10.) 

4° De b·witen.gewone term·ijnen voo·r cle na
vonle1"ing vwn cle be last-in fl, vnst(festelcl 
b-ij a-rt·ikel 74 vwn cle same·i1.geschakeltle 
wetten bet·reffenae cle inkomstenbelns
tin(fen, z-ijn geen verjaringsteJ·mijnen 
vwn cle vonlerin(f tot betaling vwn cle 
bdctstingen, cloch wel te1·mijnen wm 
aa.nslag op strajj'e vctn verval voorz-ien. 

5° De ·regelen betreffencle ae ver.ia1'ing van 
de 11'1/.bl-iel.'e vo'J'(le·riurf betreffencle cle 
m-iscl·rijven zijn ·JJ'iet toepasselijlc 011 ae 
'lutvonle'l"in(! van outclol.'en belnstingen 
of tcuces, uooh op cle bereken·lng vctn cle 
term·ijnen ·vwn verval van het 1·eoht om 
een actnslng ·in een belnsUng te vest-i(fen. 

(\"AN HAYER, '1'. BELGISCHE S'l'AAT, 
~!JNI~TERJE VAN FINANCiitN.) 

ARHEST. 

HEJT HOF; - Gelet op het be;;treclen 
arrest, op 20 December 1949 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het vierde middel : schencling van 
artikelen 74 van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen en 
60 van de wet van 31 December 1925, 
doordat het bestreden arrest aanneemt 
dat de openingstaxe op de drankslijte
rijen, welke het verklaart persoonlijk 
door eiser verschuldigd te zijn sinds de 
stichting in 1929 van de naamloze ven
nootschap « Anciennes Brasseries Leon De 
Brabander >), steeds nog kon gevordercl 
worden . in 1947 als zijnde verschuldigcl 
in 1946, clan wanneer het beheer, kracll
tens voormelde wetsbepalingen, in 1946 

vervallen was van het recht, ten laste van 
aanleg-ger, aanslag- in deze taxe te vesti
gen: 

Overwegende, enerzijcls, dat in arti
kel 60 van de wet van 31 December 1925 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat artikel7 4 
van de sameng-eschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen toepasse
lijk is inzake openingstaxe op de drank
slijterijen, en dat, krachtens deze wetsbe
paling, het beheer gemachtigd wordt een 
ontcloken belasting te vorderen of na te 
vorderen gedurende vijf jaar, met ingang 
van 1 Januari van het jaar naar hetwelk 
het dienstjaar, waarover de belasting had 
moeten gevestigd worden, wordt aange
dnid, wanneer de belastingplichtige zich er 
van heeft onthouclen zijn a~ngifte over te 
leggen met llet voornemen de belasting te 
ontcluiken of een vrijwillig onvolleclige of 
onjuiste aangifte heeft overgelegd, en ge
durencle drie jaar, ingeval van elk uit 
andere oorzaken voortv loeiend gebrek a an 
of ontoereikendheid van aanslag; dat, na 
verstrijking van voormelde termijnen, het 
beheer vervallen is van bet recht om de 
aanslag- in de belasting te vestigen; 

Overwegencle, anderzijcls, dat de ope
ningstaxe op de drankslijterijen een op
richtingstaxe is, welke ten laste wordt 
gelegcl van al wie zich vestigt als nieuwe 
slijter voor eigen rekening van ter plaatse 
te verbruiken dranken, hetzij hij een gans 
nieuwe slijterij openstelt,- hetzij hij een 
vroeger bestaande overneemt; dat zij, 
krachtens artikel 10 van de wet van 
29 Augustus 1919, betaalbaar is gelijktij
dig met het indienen van de aangifte 
welke (le belastingplichtige gehouclen is, 
aan de ontvang~r van de belastingen, te 
overhandigen v66r de inwerkingstelling 
der nieuwe slijterij en derhalve verschul
cligd is van cle dag af van het openen van 
cle nieuwe inrichting; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat aanlegger nieuwe slijter is ge
worden in 1929, wanneer, ten gevolge van 
de stichting van een naamloze vennoot
scllap, later omgevormd in een personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid, tot exploitatie van de brouwerij De 
Brabander, het eigendom van de slijterij 
aan cle nieuw gestichte vennootschap niet 
werd overgemaakt, en cle herberg het 
eigendom is gebleven van Leon De Bra
bander, en alclus het wettelijk vermoeden 
heeft opgehouden toepasselijk te zijn 
krachtens hetwelk Leon De Brabander 
vroeger, bij toepassing van artikel 8 van 
de wet van 29 Augustus 1919 in hoedanig
heid van aansteller van aanlegger, slijter 
en persoonlijke schuldenaar der openings
taxe was vermoed geweest ; 
Overweg~nde dat derhalve blijkt dat de 

openingsta:ke, welke in 1929 was verschul
cligd, niet meer kon opgevorderd worden 



-165-

in 1946 krachtens de bepalingen van arti- 1 4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
kel 74 van de Samengeschakelde wetten Op BELASTING OP DE BEDRI.JFSINKONISTICN. 
de inkomstenbelastingen; ADVOOAAT. - WEIGERING RET STAMilOEK NA 

Overwegende dat de bij artikel 74 van ONDERZOEK ERVAN DOOR DE S'l'AFHOUDER ti.AN 
de Samengeschakelde wetten Op de inkom- RET BEHEER MEDE TE DELEN. - AANSLAG 
stenbelastingen bepaalde termijnen geen YAN AMn'l'SWEGE. 
termijnen zijn van verjaring van de vor
dering tot hefling van de belastingen, doch 
wel aanslagtermijnen waarmede rekening 
client te worden gehouclen op straf van 
verval, en dat de rechtsregelen welke be
trekking hebben op de verjaring van de 
publieke vordering betreffende een mis
clrijf niet toepasselijk zijn op de navorde
ring van ontdoken belastingen of taxes, 
die uitdrukkelijk van burgerlijke aard is, 
en evenmin op de berekening van de ter
mijnen van verval van het recht om een 
aanslag in een belasting te vestigen, welke 
door de wet worden bepaald ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder, Belgische Staat, tot 
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

5 December 1950. - 2• kamer. - Voo?·
zUter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
f/ever, H. Vandermersch. - Gel'ijklu.idende 
conclltsie, H. Ganshof van cler Meersch, 
advocaat-generaal. - PleUe1·, H. Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 5 December 1950 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VRAGEN OM OPHELDER!NGEN DOOR RE'l' BE-
1-U:fi:~l X.\D.\T DE AANGIJT'TE VAN DE BELAS'l'ING

PLICH'lTGE REEIJS ,\ANGENOMEN WERD. -WET
TELI.JICHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AM!l'l'SWEGE. - AANVRAAG VAN 
BOEKROUDINGSBESOHEIDEN DOOR RET BE
REER AAN DE BELAS'l'INGPLICRTIGE. - BELAS
TINGPLICR'l'IGE DIE ZIOR ER GEDURENDE MEER 
DAN TWINTIG DAGEN VAN ONTROUDT DE GE
VRAAGDE DESCHEIDEN MICDE TE DELEN. - AAN
GIFTE ALS ONGEDAAN BESCHOUVVD EN AANSLAG 
\'AN AMIJTSWEGE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDR.J,JFSINKOMS'l'EN. 
ADVOOAA'l'. - VoORLEGGlNG VAN RE'l' STAM
BOEK ONDER. HET HEfli:h:fE YAN DE SAMENGE
SOHAKELDE WE'l'1'EN VAN 31 JULI 1943. -
RECHT VOOP. DE ADVOCAA'l' RET STAMBOEK 
SLECHTS MEDE TE DELEN NA ONIJERZOEK DOOR 
DE STAFROUDER EN INDIEN RET GESORIL 
BLIJFT YOOR'l'BESTAAN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
ADVOOAAT. - iVIEDEDELING VAN RET S'l'AM
llOEK. - GEEN WE1"1'IGE REDEN IN RET PRIN-
CIPE VAN RE1' BEROEPSGEREIM OM DEZE DOOR 
DE WET VOORZIENE EN GEREGELDE M:EDEDE-
LING TE WEIGEREN. 

1° Het feit, voor het beheer, cle aang·ifte 
van cle belastin.lf1Jlichtige aangenomen te 
hebben bemott het V(tn het recht niet 
om ove1· te ffaan tot aanvraffen om ope 
helcle?·ingen en inlichtingen, tot ve?'i.fi
catie van boelchotulingssch?·iften en be
sche·iclen en tot evenMwle vestiging van 
belast-inf!en of aanvullen cle aansla.qen (1). 
(Wetten betreffende de inkomste.tibelas
tingen, art. 55, par. 1.) 

2° Inclien (le belastingplichtige er zich ge
d7wende mee1· clan twintif! dagen van 
ontho7t.dt de b-ij a?'tilcel 55, pamgmaf 1, 
van cle samenffeschalcelcle wetten betret
fencle de inlcomstenbelastingen becloelrle 
boekho7ulingsbescheiclen, (lie van hem 
.qevordenl waren, aan het behee?· mede 
te clelen, wonlt z'i.in aangifte als onge
claan beschouwcl en wonlt bij van (tmbts
we.qe aanr1eslngen (2). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakelcl op 31 Juli 1943, art. 55, 
par. 1, en 56, al. 1.) 

3° De advocaat, die oncle?' het 1·egime van 
de wetten betTejjencle de inlcomstenbe
lasUnffen, samenffeschnlceld op 31 J7tli 
1943, door het beheer aangezocht wordt 
z·ijn stamboek over te leggen, maff eisen 
dat dit stamboel<> nan het beheer slechts 
medegedeelcl wonlt na onclerzoek van dU 
clocu.m,ent dooT de stafho7tcle?· en in het 
.ffevnl alleen tv(ta?"in het geschil tus~en 
de contmlem· en de belastingplichtige 

(1) Zie nota 2 onder verbr., 23 November 
1948 (AT>". Verb1·., 1948, blz. 585; B•tll. en 
PAsrc., 1948, I, 667); verbr., 25 Januari en 
22 Maart 1949 (An·. T"erbr., 1949, blz. 67 en 195; 
B•<ll. en PAsrc., 1949, I, 75 en 217); conclusie 
van het openbaar ministerie v66r verbr., 31 Mei 
1949 (ArT. Verb,.., 1949, blz. 364; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 407). 

(2} Verbr., 25 April 1950 (An·. Ye•·b•·., 1950, 
blz. 530; Bull. en PAsrc., 1950, I, 587, en de con
clnsie van het openbaar ministerie); 23 Mei 
1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, en de con
clusie van het openbaar ministerie); 30 Mei 
1950 (ibid., 1950, I, 688). 
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zo·u blijven vooTtbestaan (1). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld op 31 Juli 1943, arti
kelen 30 en 55.) 

4" Onder het n?gime va-n de op 31 Juli 
1943 sa.mengeschakelde wetten betref
fende de inlcomstenbelastingen, kan van 
ambtswege aangeslagen wo1·den de ad
vocaat d·ie weigeTt aan het behee1· de 
stamboeken mecle te delen, naclat cleze 
cloor de stajhoucle1· oncle1·zocht wer
(len (2). (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, smnengeschakeld op 
31 Juli 1943, art. 55 en 56.) 

5° H et p'l"inc·ipe van het bemepsgeheim 
mctakte, muler het 1·euime van cle wetten 
bet·retfencle de op 31 Ju.U 1943 samenge
schakelcle wetten bet1'etfencle cle inkom
stenbela.stingen, geen wettiue 1'eden ttit, 
om aan de contmletw de medecleling te 
we·ige1·en van het stamboelc van een acl
vocaat, na onde1·zoek van dU domtment 
doo·r de stctfhotuler, verm·its cle wet cleze 
mededeling tdtclntlclcelijk vooTzien en 
_qe·regeld heett (3). (Wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
kelcl op 31 Juli 1943, art. 30 en 55.) 

(CU\'ELIE, 'l'. BELlllSCHE STAAT, 
MINISTERIE YAN FINANCli<;N.) 

ARHES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 .Januari 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het ee,rste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 

(1) (2) en (3) Onder het regime van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld de 31 Juli 19<13, was het houden 
van het stamboek, door de advocaat, voorge
schreven door artikel 30. 

Het model van het stamboek was bepaald 
b~j ministerieel besluit van 25 April 1~24 (Bel
gzsch 8taatsblacl van 27 April 1924). 

De verplichting, voor de advocaat, een stam
boek te houden en over te leggen werd afge
schaft door de wet van 20 Augustus 1947, toe
passelijk van 1 November 1947 af. 

Zij werd vervangen, in de bij besluit van de 
Regent van 15 Januari 1948 samengeordende 
wetten, door een nieuw stelsel dat het voor·
werp uitmaakt van paragraaf 2 van artikel 55. 
In dit stelsel, richt de stafhouder een commis
sie in, die hij voorzit en waarvan twee confra
ters van de advocaat belastingplichtige dee! 
uitmaken. De controleur deelt aan de commis
sie het dossier van de · aanslag mede. Indien 
de commissie, bi11nen de termijn van tien da
gen, het dossier aan de controleur niet .met 
zijn gemotiveerd advies heeft teruggestuurd, 
wordt zij vermoed in de aanslag te hebben 
berust. 

1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, meer 
bepaalcl paragraaf 1, nr 3, van clit arti
kel, 30, 53, 54, 55, 56 en 74 van de bij be
sluit van 31 Juli 1943 samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, door
dat na te hebben vastgesteld dat een over
eenkomst tussen de -controleur en aanleg
ger was tussengekomen ter gelegenheicl 
van de kwestieuze aanslagen over cle 
clienstjaren 1940 en 1941, .het bestreclen 
arrest, zich steunencl op artikel 55, para
_graaf l, alinea 2 beslist, dat dergelijke 
overeenkomst nooit als clefinltief mag be
schouwcl worden : 1° dan wanneer cler
gelijke overeenkomst uitsluitencl betrek
king heeft op het cijfer van de belast
bare inkomsten en dat, wanneer de aan
gifte van de belastingplichtige aanlei
cling heeft gegeven tot verificatie bi.i toe
passing van artikel 55, het van het be
heer uitgaancle en door cle belasting· 
plichtige aangenomen en onclertekend be
richt van verbetering clezelfde bewijs
kracht heeft als cle originele aangifte clie 
llet v~rvangt; 2° dan wanneer, zo, in 
weerw1l van het aannemen van cle verbe· 
tercle aangifte, cle sclmlcl vnu cle belasting 
op cle belastingplichtige weegt en, krach
tens artikelen 55 en 74, vatbaar is voor 
een nieuwe verbetering door het beheer, 
met als gevolg een bijkomencle aanslag in
geval van nieuwe onjuistheicl of nieti.w 
verzuim, het beheer nochtans deze bijko
mencle aanslag moet rechtvaarcligen en 
llet bewijs leveren van cle elementen 
waarop de nieuwe aanslag steunt, terwijl 
ter zake het bestreclen arrest nergens 
vaststelt clat het beheer clit bewijs gele
vercl heeft, vermits het arrest enkel hierop 
wijst clat nanlegger van ambtswege aan
geslagen wercl om reclen clat hij geweigercl 
had zijn stamboeken mecle te clelen, en 
cleze vaststelling vreemcl is aan het be
wijs van enige onjuistheicl of verzuim in 
de aangifte : 

Over het eerste onclerdeel 
Overwegencle clat, krachtens artikel 55, 

paragraaf 1, alinea 2, de aclministratie 
tot het aanvragen van ophelcleringen en 
inlichtingen mag overgaan, tot verificatie 
van de boekhouclingsgeschriften en -be
scheiclen en tot eventuele vestiging van be
lastingen of aanvullencle aanslagen, zelfs 
wabneer de aangifte van cle belasting
plichtige reeds aangenomen wercl; 

Dat, krachtens alinea 5 van dezelfcle 
paragraaf, inclien de belastingplichtige ge
durencle meer dan twintig dagen nalaat de 
in cle eerste alinea aangeduide rekening
stukken over te leggen, zijn aangifte als 
ongedaan wordt beschouwd en de belang
hebbende overeenkomstig artikel 56 Mn
geslagen wordt ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger geweigerd heeft de door het 
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beheer gevraagde stamboeken over te leg
gen; 

Overwegende, derbalve, dat de door 
aanlegger aangenomen verbetercle aan
gifte, welke de originele aangifte verving, 
als ongedaan moest beschonwd worden; 

Over het tweetle onderdeel : 
Overweg·emle dat, krachtens artikel 56, 

bij niet-aangifte, bij niet-voorleggen van 
de gevrnag·de inlichtingen ... , de adminis
trntie de belasting ambtshalve op het ver
moetlelijk betlrag van de belastbnre in
komsten mag vestigen ; 

Dat, blijkens de va,;tstellingen van het 
bestreden arrest, aanlegger het voorwe1·p 
niet nitmaakte van een bijkomende belas
ting na ontdekking van een nieuwe on
juistheid of van een nienwe onnanwken
rigbeid, geval voorzien bij artikel 55, 
maar van een van mnbtswege gevestigde 
aanslag wegens niet-voorleggen van de 
door bet beheer gevraagde stamboeken, 
geval voorzien bij artikel 56 ; 

Dat het arrest ook vaststelt tlat bet be
heer rle aanslag stennde op tekenen en 
inclicien; 

Waarnit volgt dat !let middel niet lmn 
nnngenomen worden; 

Over bet tweede middel : schending van 
artikeh!n 97 van de Grondwet, 1320 en 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek, 53, 34, 55, 57 
en H van de bij beslnit van 31 Jnli 1943 
Ramengt>scbakelde wetten op de inkom
Htenbelastil)gen, tloorclat bet bestreden ar
rest het recht van de controleur om van 
rle aclvocaat het overleggen van zijn stam
boeken te eisen, hierov stennt dat, na on
<lerzoek van cleze bescheiden door de 
stnfhoncler, het geschil bleef voortbe
f'tann ... doch dnt nol'h de 2ontrolenr. noch 
!let bestrecleu arrest bepalen waarin <lit 
geReilil bestond, dan wanneer, bij gebrek 
nan amHluicling van cleze bijzonclerheden, 
!let onmogelijk is na te gnan of bet be
roepsgeheim, dat van openbare orde en 
1loor de wet beschermd is, niet ann de wil
lekeur van tle controleur overgelaten wercl; 
1loorrlat het beRtreden arrest beslist dat 
het beroepsgeheim << geen door de wet 
voorziene wettige rellen lmn uitmaken ll 
tot weigering, door een advocaat, zijn 
:<tamboeken merle te 1lelen, clan wmineer 
de schending van het beroepsgelleim ge
:-;truft worclt kraehtens nrtikel 4i38 vnn het 
~trafwetboek en dat noel! artikel 53, nod1 
artikel 57 van cle samengesclwkelde wet
J·pu, rHe aan de belastingplichtige opleggen 
cle er in vermelde bescheiclen over te leg
gen, de advocaHt ontlasten van zijn ver
plichting het beroevsgelleim te eerbiedigen 
en de advocaat, krachtens artikel 458 van 
llet Strafwetboek, vnn deze verplichting 
dan nlleen outlast worclt ingevnl van ge
tuigenis voor het gereeht of op formeel 
J)evel van de wet: 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dnt het bestreclen arrest 

ntst:;;telt : dat uanlegger weigerde zijn 
:<tamboeken mecl<e te clelen, clnt op vorrle
ring Y;lll nanlegger deze besclwi<len door 
de stafhonder nagezien werden. dat het 
geschil in weerwil van cleze tussenkomst 
bleef voortbestaan, dat annlegger verrler 
kort en eenvouclig bleef weigeren ;, 

Overwegemle dnt cle7.e vaststellingen 
volRtnan om toe te laten na te gaan of de 
beoonleling van het beroepsgeheim niet 
nan de controlenr ov~c'rgelaten wercl; 

Overwegencle, immers, clat zij er ov wij
zeu clat het geschil liev over rle vrang van 
het heheer tot nazicht vnn de stnmboeken 
en over de weigering, {]oor de advocant, 
deze nu~de te clelen; dat zij er ook op 
wijzen hoe aanlegger cle hem krachtens 
artikel 05, vnragraaf 1, alinea 3, verze
kerde waarborgell. bekomen heeft; 

vVaaruit volgt clat het ec~rste nnrlercleel 
van het middel feitelijke gronclslng mist; 

Over het tweede omlercleel : 
Overwegencle dat het bestreden nrreRt 

geenszins !Jet door !Jet middel gehekelde 
beginsel lmlcligt " dat het beroepsgehehn 
geen door cle wet voorziene wettige reclen 
lmn uitmnken tot weigering, door een ad
vocnat, ziju stamhoeken lllP!le tP delen ll; 

Overwegende, immers, dat llet arrest 
eerst wijst op de hierboven anngeduide 
omstandiglleclen ; cla t het dan rna, uit deze 
wel bepaalde omRtandigheden, betreffende 
het geval van aanlegger, atleiclt dat de be
palingen van nrtikel fJ5, parngrnnf 1, ali
nea 3, clestijclH van krncht, door llet be
lleer nngelpef!l werclen en dat, vermits 
lle clestijcls gelclencle wetgeving de mede
cleling vnn znlke :,;tnkken bijzonder gere
gelcl !weft, llet beroep;;geheim geen <<door 
rleze wd voorziene " weHige reden meer 
nitmaakt om rle mpclecleling Ytlll cle Rtam
boeken te weigerpn; 

Waarnit volgt clat llet miclclel feitelijkP 
gTonclslag mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aaulegger tot clP kosten. 

,) December 1950. - 2e kamer. - TToo1·
o'i.tter. H. clP Cocquean des Mottes, raads
lwer waaruemencl voorzitter. - TTe1·slnrt
!/6VCI', H. de Clippele. - Geli.ilcl1tidende 
couclusie, H. Gnnshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fe~·e 
(van de Balie bij llet Hof van beroep te 
Brussel) en Van Le:vnseele. 

1" KAMER. - 7 December 1950 

1 o 'l'AXliJS OP DE SLI.T'l'liJRIJliJN VAN 
GMGISTID DRANKEN. AANSLAGEN 
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VEHSCHULDIGD DOOR. DE AANS'l'ELLER VAN DE 
SLIJTER BIJ GEBREK AAN BETALING DOOR DEZE 
LAATSTE. - RECHTSTREEKSE VERVOLGING VAN 
DE AANSTELLER. - GEEN AFZONDERLIJK ROL
AR·TIKEL WAT HEM BE'l'REFT. 

2o TAXES OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. AANSLAGEN 
VERSCHULDIGD DOOR DE AANSTELLER VAN DE 
SLIJTE\1 BIJ GEBREK AAN BETALING DOOR· DEZE 
LAATSTE.- REOHTSTREEKSE VERVOLGING VAN 
DE AANSTELLER, 'ZONDER DAT ER VOORAF VER
YOLGING WERD INGESTELD TEGEN DE SLIJ'l'ER. 
- WETTELIJKHEID. 

3° TAXES OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - AANSLAGEN 
<< DE SLIJTERIJ BETREFFEND ll WAARVOOR DE 
AANSTELLER VAN DE SLIJTER AANSPRAKELIJK 
IS. - AANSLAliEN DIE PERSOONLIJKE AANSLA
GEN OMVATTEN lN DE MATE WAARIN DEZE 
REOHTSTREEKS HUN OORSPRONG VINDEN IN DE 
UITBATING VAN DE SLI.JTERIJ. 

1° De aansteller van een slijter vnn ge
g·iste clrnn1cen, ve1·wntwoonlelijlc voor cle 
nnnslngen die cle slijterij bet1·etten, mng 
·rechtsti·eelrs ve1·volgcl wonlen, bij ge
lwek nnn betctU.nrJ dooi· cle :mnlcvoe1·der 
of anngestelcle, zon.cle1· elM, voor cle gel
cl'igheicl vnn cle vervolginrt, cloo·r· cle wet 
vereist tvorclt clnt wnt hem bet1·eft een 
nfzonclerlijk 1'0ln1·ti7rel gevestigcl weze, 
(Wet van 29 Augustus 1919 betreffende 
de slijterijen van gegiste clranken, arti
kel 8, par. 5.) 

2° De wet maalct cle vervolging, cUe voo1' 
cle annslngen betreffencle cle sUjte1'ij, 
bij geb1·eTc nnn betnUng cloor cle zaak
voenler of cwngestelcle, 1'Cchtst1·eelcs 
tegen cle aanstelle1· vwn cle sz.ijter vnn 
gegiste cl1'wn7cen wonlt ttitgeoefencl, niet 
onclergescMlc.t aan cle voorwaa1·cle clnt 
cle zanlcvoenle1· of awngestelcle voontf 
ve1·volgcl wenl. (Wet van 29 Augustus 
1919 betreffencle de slijterijen van ge
giste clranken, art. 8, par. 3.) 

3° Beho1·en tot cle cntegorie vcm cle aan
slagen « clie cle slijte·r·ij betretten l>, 

waarvoo1· de ctanstelle1· van een slijter 
van gegiste cl1·anken aansprakelijlc is en 
wcta1·voo1· bij rechtst1·eeks bij gebrek 
aan betaling cloor cle slijter zelf mng 
ve1·volgcl wonlen, cle 1Je1·soonlij Tee acmsla
gen, cloch in cle mctte alleen waarin zij 
·rechtstreeks in cle emtJloitatie van cle 
slijteTij hu.n oo1·spTong vinclen (1). (Wet 
van 29 Augustus 1919 betreffencle de slij
terijen van gegiste dranken, art. 8, 
par. 3.) 

(1) Verbr., 28 April 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 147); 20 Maart 1947 (A.7'1'. Yerb•·.; 1947, 
blz. 87). 

(BELGISOHE STAAT, MINIS'l'ERIE VAN FINANCIEN, 
T, NAAMLOZE Y~~NNOOTSOHAP « BRASSERIE DE 
HERTOGH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 30 November 1948 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen gewezen ; 

Over het tweecle miclclel : schencling van 
artikel 8 van de wet van 29 Augustus 1919 
op de clrankslijterijen, doordat het bestre
clen vonnis beslist dat de Staat niet ge
rechtigd was tegen de medeverantwoor
delijke persoon op te treclen zonder vooraf 
een afzonderlijk rolartikel op te maken, 
clan wanneer deze zienswijze de duide
lijke draagkracht van bovenvermeld arti
kel miskent, vermits de vervolging bij 
rechtstreekse wijze kan plaats vinden, dit 
is krachtens een dwangbevel, wat ter zake 
gedaan werd : 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 8, paragraaf 3, van de wet van 29 Au
gustus 1919, « bij gebrek aan betaling 
door de zaakvoerder of aangestelde, de 
lastgever rechtstreeks kan vervolgd wor
den ll; 

Overwegende dat het vonnis, door « een 
afzonderlijk rolartikel ll voor de geldig
heicl van de vervolging te eisen aan de 
tekst een voorwaarde toevoegt welke cleze 
niet voorziet ; 

Over het dercle middel : schencling van 
artikel 8, meer speciaal paragraaf 3, van 
de wet van 29 Augustus 1919 op de drank
slijterij en van artikel 78, paragraaf 1, 
van het koninklijk besluit van 22 Septem
ber 1937, doordat het bestreden vonnis de 
verjaring van de vordering van de Staat 
aanneemt om de verkeerde reden dat aan
legger de vervolging tegen de primaire 
belastingplichtige (herbergier-aangestelde) 
niet doorgedreven heeft op gevaar van ge
heel de vervolging te zien uitdoven, dan 
wanneer bovenvermeld artikel 8 derge
lijke voorwaarde niet stelt en eiser ge
rechtigd was, zelfs zoncler vervolgingen 
tegen de aangestelde in te ..spannen zijn 
verhaal te nemen tegen verweerster zolang 
de termijn gesteld door bovenvermeld 
artikel 78 niet verstreken was, verjaring 
welke door het vonnis niet ingeroepen is : 

Overwegencle dat het vonnis, door de 
verjaring te gronden op de verplichting, 
welke aanlegger zou gehad hebben, de pri
maire belastingplichtige te « vervolgen l>, 

een voorwaarde oplegt welke niet voor
zien worclt door artikel 8, paragraaf 3, 
vermits deze bepaling enkel het « gebrek 
aan betaling ll in aanmerking neemt, en 
niet de c< vervolging ll van de aangestelde; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is· 

Over het eerste middel : schending van 
artikel S van de wet van 29 Augustus 1919 
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op de drankslijterijen, meer bepaaldelijk 
paragraaf 3, doordat het bestreden vonnis 
ten onrecllte beslist heeft dat de er in be
doelde belastingen alleen die zijn, welke 
het debiet treffen, zoals de openingstaxe 
en het voormalig patentrecht, met uit
sluiting van de belastingen met een per
soonlijk karakter, zoals de bedrijfsbelas
ting en de crisistaxe, dan wanneer deze 
wetsbepaling toepasselijk is op al de door 
de aangestelde verschuldigde taxes die 
in de rechtstreekse exploitatie van de slij
terij hun om·sprong vinden, wat ter zake 
voor de twee hogervermelde betwiste be
lastingen het geval was : 

Overwegencle dat, zonder na te gaan in 
welke mate de aanslagen, waarvan de be
taling ten laste van verweerster vervolgd 
werd, « het debiet treffen '' (art. 8, par. 3, 
van de wet van 29 Augustus 1919 betref
fende de slijterijen van gegiste dranken), 
het vonnis de aanslagen met persoonlijk 
karakter uit het kader van toepassing van 
de wet gesloten heeft; 

Overwegende dat tot de categoric van 
de aanslagen die cc het debiet treffen " be
horen de persoonlijke aanslagen in de 
mate waarin zij rechtstreeks nit de exploi
tatie van de slijterij voortvloeien; 

Overwegende dat dienvolgens, in schen
ding van voormeld artikel 8, paragraaf 3, 
het vonnis aan deze bepaling de beperkte 
draagwijdte toegekend heeft welke door 
het middel gecritiseerd wordt; 

Om die redenen, v:erbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot c1e kosten; verwijst de zaak naar 
r1e Rechtbank van eerste aanleg te Turn
hout, zitting houdend in aanleg van ho
ger beroep. 

.7 December 1950. - 1• kamer. - Voor
zittfw, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·8laggever, H. Bail. 
- Gelijkl1tidende concltt8'ie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Ple,ite1"8, HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

2• KAMER. - II December I950 

HERZIENING. - ONDERZOEK DOOR EEN 
HOF \'AN Jl'EROEP. - 0VERLIJDEN VAN ElSER. 
- BENOEMING DOOR RET HOF VAN VERBRE
KING VAN EEN CURATOR TER YERDEDIGING. 

Wanneer gednrende het onderzoek, door 
een hot van beroep, van een eis tot 
he1·Z'ien,ing, de vero01'deelde die de eis 

heett ingecliend, Tcomt te ove1·lijclen, 
l!enoemt het Hot vwn ve,rl!Teking het
tvellc doo1· een Tegelmatig verzoe7csa7witt 
met de zaalc in kennis werd gesteld, 
een ctwatoT te1· verdediging van de 
vei'Oonleelcle (1). (Wetb. van strafv., 
art. 444 en 445.) 

(VANDEilTA/cLEN.) 

AHRES'l' (2). 

HET HOF; - Gelet op het op 7 Novem
ber 1950, door de heer Antoine-Marie Van
clertaelen, door bemiddeling van M•r Gae
tan Delacroix, advocaat bij het Hof van 
verbreking, ter griffie van het Hof neder
gelegd verzoekschrift tot benoeming van 
een curator ter verdecliging van zijn va
der, de heer Antoine-Henri Vandertaelen, 
aanlegger tot herziening, thans overleclen; 

Overwegende dat de aanvraag om her
ziening van de ten laste van Antoine
Henri Vandertaelen en Antoine-Marie 
Vandertaelen door arrest van het Militair 
Gerechtshof van 28 Maart 1947 uitgespro
ken veroordelingen ontvankelijk ver
klaard werd door arrest van dit Hof 
van 24 April 1950, hetwelk het onder
zoek van de aanvraag door het Hof van 
beroep te Brussel heeft bevolen; 

Overwegende dat, blijkens het uittrek
sel nit de akten van de burgerlijke stand 
van de gemeente Sint-Joost-ten-Noode, 
hetwelk bij het verzoekschrift is gevoegd, 
de heer Antoine-Henri Vandertaelen, gebo
ren te Tienen op 15 Augustus 1884, te 
Zaventem op 30 Juni 1950 overleden is; 

Dat er, ingevolge de bepalingen van 
artikel 444 van het Wetboek van straf
vordering, aanleiding bestaat om een cura
tor ter verdediging van de overleden ver
oordeelde te benoemen ; 

Om clie redenen:, stelt als curator ter 
verdediging van Antoine-Henri Vander
taelen, aanlegger tot herziening, thans 
overleden, M•r Ga:etan Delacroix, advo
caat bij het Hof van verbreking, aan, die 
hem in de rechtspleging tot herziening zal 
vertegenwoordigen; houdt de kosten aan. 

11 December 1950. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·-

, slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkltticlencle co1wlu,s'ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Delacroix. 

(1) RaadpL verbr., 6 October 1924 (Bull. en 
PAsrc., 1924, I, 533); Repert. pmt. ilu iJ,,·oit 
belge, v' Revision, n' 95; GARRAUD, bd. V, 
n' 2018. 

(2) Het arrest, dat het onderzoek van de eis 
door een hof van beroep bevolen heeft, werd 
gewezen de 24 April 1950 (A''''· T'e1'b1'., 1950, 
blz, 527; Bull. en PAsrc., 1950, I, 575). 
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2• KAMER. - II December I950 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTS'l'AAN). 
SCHADEYERGOEDJNG AAN DE DOCH'l'EG VAN HE'I' 
RLACHTOFFEH YAN EEN :NHSDH.I.JF \'ERSCHLTL

DIGD. - RECHTEH OYEH DE GHOND ri'I' DE 
ELEl\iE~TEN YAN DE ZAAK AFLEIOEND DA'l' DE 

DOCHTER SLECH'I'S 'I'O'I' DE OUDEHDOM: VAN ZES: 
TIEN JAc\ll- T1CN LASTE YAN HAAH MOEDER ZO"G 

GEBLEVEN ZI.JN. - BJ~SLISSHW IN FETTE. 

Om het bedra[J ,;an de nan de m·inderjn
·ri[Je dochter vnn het slachtojjer van een 
m:isclri.if verschttld·igde schadevergoe
rlinu te schatten, 1na[J de 1·echter over 
de grond uit de elementen van de zaalc 
afle·iden flat de dochter, in feite, slechts 
tot rle ourlenlrnn van. z·est·ien jrw1· ten 
laste vrm haa.r moeder zo~t gebleven 
zijn. 

(\'.\ii(IJI<;\\"E!1HE !]. !]., T. Di<:KEilLic.) 

AHHES'l'. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, OIJ 15 .Juni HJ50 door het Hof van 
nssisen van Brabant gewezen; · 

on;r de grond van niet-ontvankelijk
lleicl : scllending van artikelen 25 en 40 
van de wet van 29 Juni 1929 betreffencle 
de gerechtelijke bijstancl en tle toelating 
om kosteloos te procederen, alsmede 
nietiglleicl van de betekening van de voor
ziening van Rita Barrez, doorclat het ex
ploot van betekening in debet gezegeld 
en geregistreerd is, clan wanneer nanleg
ster de gup.st van llet pro Deo v66r het 
Hof van verbreking noch bekomen heeft, 
noch er om verzocllt heeft : 

0Yerwegende dat, blijkens de aan het 
Hof overgelegcle stukken, aanlegster op 
21 November, met betaling van de recll
ten, de betekening heeft laten registreren 
welke oorspronkelijk in debet was geregis
treercl geweest ; 

Dat de groncl van niet-ontvankelijkheid 
1'eitelijke grondslag mist; 

Over de voorziening van Vanclewegh~ 
in haar eigen naam : 

Overwegencle dat aanlegster tot staving 
van haar voorziening geen miclclel inroept 
en dat het Hof er ambtshalve geen op
werpt; 

Over de voorziening van Vandeweghe 
als voogdes van Rita Barrez : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 203, 321, 337, paragraaf 2, 340, 
a., nr 1, 341, a, nr 1 (beide laatstgemelde 
gewijzigd door de wet van 6 April 1908), 
372, 385, 762, paragraaf 2, van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest op zestien 
jaar de ouderdom heeft beperkt tot op 

welke het natuurlijk kind recht heeft op . 
kost, opvoecling en onclerhoud ten laste 
van cliegene van zijn ouclers rlie het heeft 
erkencl, dan wanneer nit cle hierboven aan
gellaalcle bepalingen van de wet blijkt dat 
cle vader of de moecler die hun natuur
lijk kind erkend hebben er toe verplicht 
zijn llet, tot op zijn een en twintigjarige 
oudenlom, kost, onclerhoucl en opvoecling 
te verscllaffen : 

Overwegende clat aanlegster, door haar 
conclnsies, als schadevergoeding de som 
eiste welke zij van haar moeder zou heb
ben ontvangen « indien de ouderdom tot 
op welke zij ten laste nm haar moeder 
zou gebleven zijn op ncllttien jaar was 
bepanlcl geweest >> ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist « dat het billijk is het tijdperk van 
onderhoud omstreeks het zestiende levens
jaar te doen ophouden >>; dat deze over
weging, in verbancl gesteld met de conclu
sie, enkel kan betekenen clat cle wette
lijke verplicllting welke het slachtoffer 
had, haar dochter onderhoucl te verschaf
fen, met dier zestiende levensjaar ophield, 
reehtsvrnag welke niet in betwisting 
blijkt genomen gewcest te zijn; dat de 
recllter over cle gronrl, cloor een souve
reine beoorcleling van rle gegevens van de 
zaak, van mening is clat aanlegster feite
lijk slechts tot op zestienjarige ouder
tlom ten laste nm haar moeder zou geble
ven zi.in; 

Dat het miclclel feitelijk niet opgaat; 
Over de voorziening van Eliane Barrez 
Overwegencle da t aanlegster tot staving 

nm hnar voorziening geen middel inroept 
en clat llet Hof er ambtsllalve geen op
werpt; 

Om die rerlenen, verwerpt cle voorzienin
g·en ; veroordeelt 11 anlegHters in de kosten. 

11 December 1950. - 2° kamer. - Voor
.zitte·r, H. r,ouvenux. voorzitter. - T'cr
slarJ!fC'I.:cr, H. ~ohier. - G!!lijk/uidendn 
aonalusie, H. Colard, aclvocant-generaal. 

2° KAMER. ~ 11 December I950 

1° FRANS ill 'J'AAL - NEDERLANDRI<'J 
'J'AAL (GEBRUTK VAN DFJ). - Pno
Cic8-YERBAAL \'AN. DE 'l'EilECIITZl'l'TINll IN PF. 
FnANSE TAAL VASTSTELLitNDE OAT DE GETUIGE:X 
DE EED HEBHIGN AF'GELJi~(iD. - ~rfELDIXO DTF, Dl1~ 

IGF;DAF'LEGGINUEN IK m<: N-..:nEHLAXDSE 'J'A.\L 

DicK'!'. 

2° VONNTSSillN 
STHAFZAKEN. -
'f!CRECHTZlTTINU 

EN ARRES'J'EN. 
Pnoc~;R-YE11BAAL YAN m; 

YAS'I'HTELLF-NDK D..\'1' F.EX 

%ELFDE PERSOOl\ DE OE'frTOF.XERD Ji:~ DE DE8· 

KTTNDJOEXEED IIF:J:!~FT ~U'ttiGLI<:(lJ), Gti;EX 
TEGENS'flli.JDl(lH~;J D. 
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3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STILWZAKEN. - Dum1En~ 
LI.TICE VORDEinNll. - DEKL,\AODE TOT DE 
I"ERDELING \'AN DE \'EllANTWOORDELI.TKHEID 
ImSLUJ'l'El\'DE. - ARRES'l' HEEL DE VEUAN'l'
WOORDELIJKHEID TEN LAS'l'E VAN BEKLAAGDfG 

LI!:GGENDE EN ER OP 'VI-!ZENDE DAT RET 
ilLACH'fOFFER GEEN ENKELE ONVOORZICH'fJG
HEID BEGAAl\' HEEFT. DESLISSING WETTE

Ll.JK GEMO'l'IVEERD. 

1 o De vnststelling, bovennnn het in rle 
l~mnse tnnl opgestelde zittingsblnd, dnt 
de getwigen rle eerl hebben nfgelerJ(l 
geldt voor nl (/,e getuigen, z·elfs voo1· die 
·welke hun getu-i,qe11is in de NedeTlnndse 
tcwl hebben a.fgelegd (1). 

:lo De rnel(linrJ, in het pmces-1jerbaal 'V(tn 

rle terechtzUtiug, dnt een 1Jersoon, be
nevens de getu:igeneea, de deslmmz.igen
eerZ heett afgele.r;rl, bevnt geen enlcele 
tegenstrijrligheicl (2). 

3o Is met redenen omkleerl en benntwoonlt 
de conclusies wnndn beweerd wonlt da.t 
e1· ·rerleu -is om (/,e vent:ntwoonleUjlr.hehl 
t'l/ssen cle beklcw.gde en het slnchtofter 
te de leu, het n?Test d(~t heel rle vent:n t
woordeUiklwid ten lnste van de be
klaa.gde 'legt en, 13'1' op ·wi]zen(le dnt het 
slachtofte·r geen enkele onvoonz·ichtigheirl 
/wgnan heeft, nlle venn1nrle?··inrt vnn 
rleze vemnt·woonlelijkhehl uUsluit. 

(HANSSJi~~H, '1'. DE BOE, WIGDlTVlE DEPOOH'J'JGR.) 

AHREST. 

HlD'J' HOW; - Gelet OJJ bet bestreden 
arrest, op 11 .Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Drnssel gewezen ; 

Over het eerste miclclel : scllencling van 
artikelen 155, 189, 211 van het Wetboek 
Yan strnfvonlering, 1 van het koninkli:ik 
besluit van 18 September 1894 tot vaststel
Jing van cle Vlaamse tekst cler in gebruik 
ztjncle eedformules en 11 Yan de claaraan 
toegevoegcle tabel, 1 van !let besluit van 
cle Prins-Souverein van 4 November 1814, 
doordat de processen-verbaal van de te
rechtzittingen van de correctionele recht
bank van 9, 11, 17 en 18 Maart 1950, tij
<lens welke getuigen, cUe zich in !let Ne
derlands uitclrukten, onder eed in verlwor 
werden genomen, de eedformnle in deze 
taal niet vermelden, zodat cle rechtsple
g·ing nietig was en het hof van beroep !let 
vonnis waartegen hoger beroep had cUenen 
te vernietigen, wat het niet gedaan heeft : 

Overwegende clat, bovenaan de proces
::;en-verbaal van de op 9, 11, 17 en 18 Maart 

(1) Zie verbr., 15 MaarL en 16 November 1948 
(Arr. Fe1·br., 1948, blz. 151 en 557). 

(2) Verbr., 11 April 1949 (Arr. Verbr., 1919, 
blz. 255; Bull. en PASIC., 1949, I, 290). 

Hl50 door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gehouclen terechtzittingen worclt 
vastgestelcl clat de getuigen, vooraleer 
hnn verklaring te doen, de eecl hebben nf
gelegcl cle gehele waarlleicl, niets clan de 
waarheicl te zeggen, met aanroeping van 
God; 

Overwegende dat, inclien niet wordt 
vastgestelcl clat de geclurencle cleze zittin
gen in het N eclerlands gehoorcle getuigen 
cle eecl in een andere taal clan cUe van tie 
rechtsplegtng hebben afgelegcl, de hierbo
ven aangehaalcle verklaring, welke geldt 
voor alle- getuigen clie de Franse taal heb
ben gebezigcl, eveueens toepasselijk is op 
de eeclaflegging van de getuigen die hun 
verkh1ring in het Nederlnncls hebben ge
<laau; 

vVaarnit volgt clat het midclel feitelijke 
g~·ondslag mist; 

Oyer het tweecle middel : schencUng van 
nrtikelen 155, 189, 211 van het Wetboek 
van strafvordering, tloorclat !let bestreclen 
arrest het vonnis waurtegen boger beroep 
niet heeft vernietigd, ofschoon, blijkens 
het proces-verbnal van de terechtzitting 
nm 17 Mnart 11)50, professor Heger-Gil
bert, O[J wie cle verdecliging beroep had 
gedaan om zijn mening over de oor
zaak van Depoorters clood te geven, enkel 
cle bij artikel 4± van het Wetboek van 
strafvordering voorziene deskumligeneed 
heeft afgelegd, clan wanneer hij, vermits 
hij door het gerecht niet als deskundige 
aangeste!cl was geweest, cle hoedanigheicl 
van de;;lnmdige niet had en dienvolgens 
de getuigerieecl belworde af te leggen : 

Overwegenrle dat,' nit !let op het eerste 
midclel verstrekte antwoorcl, blijkt dat het 
pr·oces-Yerbaal van de zitting van 17lVIaart 
1H50 yaststelt clat alle getuigen, met inbe
grip van professor Heger-Gilbert welke 011 
verzoek van de verdecliging wercl gedag
yaard, de eecl in de bewoorclingen van de 
wet hebben afgelegd ; 

Overwegende llat, incUen bovengezegd 
proces-verbaal nadien weliswnar aanstipt 
<lat professor Heger-Gilbert cle cleskuncU
geneed heeft afgelegd, deze tweede vast
stelling niet met cle eerste tegenstrijdig is 
en niet van aarcl is om het daaraan ver
«chulcligde geloof te schenden; 

Dat het middel insgelijks feitelijke 
gronclslag mist; 

Over het derde micldel : schencling van 
nrtikelen 97 van rle Grondwet, 1319, 1320 
van llet Dnrgerlijk Wetboek, cloorclat het 
bQstretlen anest !let door aanlegger opge
worven miclclel niet beantwoorclt waardoor 
beweercl worclt dat !let deskundigenonder, 
zoek van cle wetsclokters generlei draag
wijclte lmcl om reclen dat !let de toestand 
van Depoorters lijk enkel heeft behancleld 
wanneer dit door de cleskundige Thomas 
aanzienlijke wijzigingen had ondergaan : 

Overwegende dat de conclusies welke 
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aanlegger in boger beroep heeft genomen 
onder meer er toe strekten te doen << vast
stellen dat de wetsdokters, die de lijk
scllouwing met alle nodige Wtlarborgen 
hebben verricht, enkel nog een toestancl 
onder de ogen hebben gekregen welke door 
de · vroegere lijkschouwing aanzienlijke 
wijzigingen had ondergaan >>, en te doen 
« zeggen voor recht clat hun verslag bij
gevolg de clefinitieve, uit de eerste lijk
schouwing voortgevloeicle schenclingen van 
de rechten van de verdecliging niet heeft 
kunnen herstellen >> ; 

Overwegende, luiclens het bestreclen ar
rest, « dat inclien cle lijkschouwing waar
toe clokter Thomas is overgegaan niet ver
richt is geweest in de voorwaarclen welke 
de wet voor door bet parket gevorderde 
lijkschouwingen voorziet, bet geenszins be
wezen is clat claardoor de rechten van de 
verdecliging zouclen geschonclen geweest 
zijn; dat er nit volgt dat llet verslag van 
de wetsclokters slecllts in onbelangrijke 
mate scllenclingen van de recllten van de 
verclediging lleeft moeten llerstellen waar
van, zoals llierboven worclt gezegcl, llet 
geenszins bewezen is dat zij zich ooit 
zouclen voorgedaan hebben; clat de wets
clokters, met volkomen kennis van alle 
verklaringen en waarnemingen van dokter 
'rbomas, hun besluit llebben gelland
haafd >>; 

Overwegencle dat alzo op de voormelde 
conclusies antwoord verstrekt wercl en clat 
het miclclel feitelijke gronclslag mist; 

Over llet viercle en llet vijfde micldel : 
het viercle : schendi.ng van artikelen 97 
van de Gronclwet, 1319, 1320, 1382 van llet 
Bnrgerlijk Wetboek, cloorclat llet bestre
clen arrest cle conclusies van aanlegger 
verkeercl beeft geinterpreteercl en, in elk 
geval, niet lleeft kunnen beantwoorden, 
waar het in zeer bijkomencle orde, en tot 
vercleelde verantwoordelijklleicl beslui
tend, liet gelclen clat de oorzaak van het 
ongeval gedeeltelijk aan de onvoorzichtig
heid van het slacbtoffer zelf te wijten 
was, vermits het zich er toe beperkt te 
zeggen clat, indien de snelheicl waarmecle 
!let slacbtoffer reed, zijn val kan veroor
zaakt hebben, die snelheicl voor de be
beklaagde geen groncl van rechtvaardiging 
is en diens onvoorzichtigbeid en bijgevolg 
zijn verantwoordelijkheid niet vermin
dert, clan wanneer aanlegger in bijko
mencle orde zijn venlecliging niet steuncle 
op een grond van rechtvaarcliging of op 
een verminclering van zijn onvoorziclltig
heid, maar liet gelden dat de doocl van 
renner Depoorter aan twee oorzaken toe te 
scllrijven was, waarvan de ene hem te 
wijten was, zoclat een juiste toepassing 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
boek vergcle dat de burgerlijke partij ge
deeltelijk de sclladelijke gevolgen van llet 
ongeval zou dragen; en llet vijfcle : schen-

cling van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest onzeker laat 
of llet als vaststaancl beschouwt dat de 
snellleid waarmecle llet slacbtoffer reed 
zijn val kan llebben veroorzaakt, dan 
wanneer, vermits aanlegger deze snel
lleicl als oorzaak van een verdeling van de 
verantwoordelijklleid inriep, !let arrest 
dienaangaancle formeel uitspraak be
hoorde te doen : 

Overwegende da t deze micldelen aileen 
betrekking hebben op de over cle vorcle
ring van de bnrgerlijke partij gewezen be
slissing; 

Overwegende clat de rechter in hoger 
beroep, de grondslag van cleze vordering 
onderzoekencl, als volgt de verwerping 
van de in de micldelen becloelcle conclu
sies motiveert : << dat de beklaagcle, in 
zeer bijkomende orde, ten onrechte 
staande houdt dat de persoonlijke onvoor
ziclltigbeirl van bet slaclltoffer de oor
spronkelijke oorzaak van bet ongeval zou 
zijn; dat, indien de snelbeid waarmecle het 
slaclltoffer reed zijn val kan hebben ver
oorzaakt, clie. snelbeid voor- beklaagde 
geen groml van rechtvaardiging uitmaakt 
en cliens onvoorzicbtigbeid niet .vermin
clert, en dat zij clienvolgens geen vermin
dering van de verantwoordelijkbeid mede
brengt; dat de gebele verantwoordelijk
heid derhalve op beklaagde rust >> ; 

Overwegende dat het tekstverband aan
toont dat de uitdrukking << grond van 
recbtvaardiging >> alzo wordt gebruikt, 
niet in de betekenis welke baar in boofd
stuk VIII van boek I van bet Straf
wetboek wordt geg·even, maar in de zin 
van << feit van aard om de burgerlijke 
verhntwoordelijkheid van beklaagde nit 
te sluiten of te verzachten >>; clat dns niet 
blijkt clat bet bestreden arrest aanleggers 
conclusies verkeerd zou nitgelegd bebben; 

Overwegende dat nit de bierboven aan
gebaalde overwegingen eveneens blijkt rlat 
de recbter in boger beroep de in de midde
len becloelde conclusies beeft beant
woord en zoncler enige dubbelzinnigheid 
elke verdeling van verantwoordelijkheid 
van de hand gewezen heeft welke zon 
voortvloeien nit de font die bet slacht
offer zon hebben begaan door met een 
overdreven snelheid te rij den ; 

Waaruit volgt dat de middelen niet kun
nen worden aanvaard; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substanti:ele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
zijn geweest en dat de beslissing wette
lijk is; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger in de kosten. 

11 December 1950. - 2" kamer. - Voo·r
z·itter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slnggeve1·, H. Daubresse.- Gelijlcltdclenrle 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - II December I950 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- PEHS00:'-1 IN 1941 HOm'D VAN REX GEWOR
DEN IN EEN GEMEEi':TE. - ZIJN ONTSLAG 

ALS HOO~'D HETZEL~'DE JAAR HEBBENDE INGE
DIEND. - ZI.JN 'l'OETREDING TOT DE REXPAR'fiJ 
GEDURENDE GANS DE VI.JANDELIJKE BEZE'l'TING 
BEHOUDICN HEBBENDE ZONDER IGR EEN BEDTII,J

YIGHEID TE HEilBEN UITGEOEFEND. - WETTE
LT,JKHEID VAN DE VEHVALLENVICRKLARING. 

Is 1.vettelijlc clooT vervitllenverlcla1'ing ge
tmffen, bij toepnss1ng van art1kel !l, !l 0 , 

van cle wet van 14 J1m·i 1948, bet1·et
fencle cle ep1waUe ·inznlce b1t1',qe·rtro1tw, 
hij tl'ie, leicleT van Rex geworclen voo1· 
z·ijn gemeente in 1941, hetzelfcle jaar 
zijn ontslag ctls leide·r !weft inged·iend 
doch uedu.rencle uwns de vijandeUjlce be
zetUng z·ijn toet•refl'iong tot de Rexpn1·Uj 
beho1tden heett, zonde1· er een bed·!"ijvi[!
heitl te hebben nU{!ehoefenrl. 

(DE LAET, T. PlWCUllEUil-GE);EHAAL 

nr.r HICT HOb' VAN DETIOEP 'l'E RHUSSEL.) 

A BREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 2, 2°, van 
de wet van 14 Juni 1948 betreffende de 
epuratie inzak;e burgertrouw en 19 van de 
door de algemene vergadering van de Ver
enigde Naties op lmar vergadering van 
10 December 1948 aangenomen en in het 
Belg·isch Stnntsl!lad van 31 Maart 1949 be
kendgemaakte Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens : 1 o tloordat het 
arrest vaststelt dat door het voor het hof 
gedaan onderzoek bewezen is gebleven, zo
als in het vonnis van 27 Mei 1948 en in 
motieven welke het hof overneemt worclt 
gezegd, clat belanghebbende zijn toetre
cling tot de Rexpartij tijclens heel cle 
vijanclelijke bezetting heeft behouden, clan 
wanneer de motieven van gezegcl vonnis 
niet noodzakelijk vaststellen clat aanleg
ger een toetrecling tot deze partij heeft be
houden naar de zin van deze bewoordingen 
in artikel 2, 2°, van de wet van 14 J uni 
1948 ; 2° doordat het bestreden arrest, ten 
andere, het ontbreken van politieke bedrij
vigheid van aanlegger in de schoot van de 
Rexpartij tijdens de bezetting vaststelt, 
dan wanneer deze vaststelling een strijdig
heicl tussen de motieven uitmaakt en, in 
elke onclerstelling, aan het Hof van verbre
king niet toelaat zijn toezicht op de wette
lijkheid van het beschikkend gedeelte van 
het bestreden arrest uit te oefenen; 
3° doordat, in bijkomende orde, het be-

streclen arrest aanlegger van zekere bur-. 
gerlijke en politieke rechten vervallen 
lweft verklaard enkel om een toetreding 
tot een politieke partij te hebben behou
den, dan wanneer eenieder op vrijheid 
van mening recht heeft, wat het recht in
sluit omwille van zijn meningen niet te 
worden verontrust : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het door artikel 2 van 

de wet van 14 Juni 1948 voorziene verval, 
naar luicl van paragraaf 2 van deze wets
bepaling, kan worden toegepast op cliege
nen clie tot een partij, een beweging of een 
organisme van politieke of culturele aard 
zijn toegetreclen, terwijl het algemeen be
kend was dat die partij, clie beweging of 
clat organisme de proimganda of de plan
nen van de vijand in de hand werkten, of, 
ingeval van toetrecling tot bedoelde partij, 
beweging of organisme v66r 10 Mei 1940, 
die toetrecling nu 1 .numari 1942 hebben 
behouden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in cle eigen bewoordingeu van de wet, 
vaststelt dat aanlegger << zijn toetreding 
tot cle Rexpartij tijdens heel de vijande
lijke bezetting behouclen heeft ll ; 

Overwegende, anderzijds, dat het beroe
pen vonnis, waarvan de motieven door het 
arrest worden overgenomen, aanleggers 
bekentenissen overneemt, waarbij hij op 
20 September 1944 onder meer heeft ver
klaard : « Ik ben leicler van Rex gewor
den voor de gemeente Anderlecht ... 
in 1941; als Degrelle een duidelijk natio
naal-socialistische ltoucling heeft aange
nomen, ben ik opnieuw gewoon lid gewor
den en zomler meer bij de beweging aan
gesloten gebleven ll, en op 17 Octo
ber 1944 : « Ik heb in 1941 ontslag als !ei
der van Rex ingediend, maar ben bij de 
Rexpartij aangesloten gebleven ll ; 

Overwegende dat nit de aldus aange
haalde bekentenissen noollzakelijk volgt 
dat het behouclen van de toetreding tot 
deze partij in hoofde van aanlegger een 
vrije, bewuste en vrijwillige da ad uit
maakte; 

Over het tweecle onclerdeel : 
Overwegende dat het niet tegenstrijclig 

is, enerzijds het behouden van de toetre
cling tot een van de door artikel 2 van de 
wet van 14 .J uni 1948 aangeduide orga
nismen en, anderzijds, het ontbreken van 
bedrijvigheicl in de schoot van dit orga
nisme aan te' nemen ; 

Overwegende, inderclaad, dat het daar 
twee verschillende begrippen betreft, die 
artikel 2 in zijn tweede en derde para
graaf op onderscheiden wijze aancluidt; 
dat, voor de toepassing van artikel 2, 2°, 
alleen de toetreding, zoals zij door de 
rechter over de groncl vastgesteld werd, 
vereist wordt; 
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Over het clercle onclercleel : 
Overwegende dat aanlegger van zekere 

rechten vervallen werd verklaarcl, niet om 
eenvonclig een mening te hebben uitge
drukt, \naar wel om een claad te hebben 
gesteld welke, krachtens de wet, dergelijk 
gevolg met zich kan brengen; 

Waaruit volgt clat geen van cle onclerde
len van het midclel kan worden aanvaarcl ; 

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

11 December 1950. - 2e kamer. - Voo1·
.c:ittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1"
sla.g{fever, H. Daubresse.- Gelijklwi.clencle 
conel-nsie, H. Colard, aclvocaat-genernnl. 
- ?leiter, H. Velclekens. 

2" KAMER. - 12 December 1950 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EJ\' 
AURESTEN. '- ZAKEN YAN RECHTSTilEEKRE 
IJELASTINGEN. - ~1IDDEL HIEH1JI'l' AFGELEID 
DA'I' HET BEHTHEOI!:N ARTIEST NIET zoe HE~fO
'L'I\'EERD ZI,JN 0.\lDAT RET DE CONCLUSIES NIET 
ZOU BEAN'l'V\TQQRD HERREN \VAARIN ElSER HE

"'}!;ERDE DAT ONHOICRENDE GOEDIGREN VAN Df~ 

GRONDBELASTING MOES'l'EN VRIJGESTELD VVOI~

DEN O.MDA'l' ZI.J VAN DE BELARTING OP Hl~T KA

PITAAL "'ARli~N VRI.JGESTELD GE'i.VEEST. - 0P
MEBKING ALS EEN LOU'l'ERE FEITELl.JKE IJE
SCHOUWING YOORGESTELD, WAARl'JT GEEN 
ENKIGL MIDDEL AVGELEID ':VERD. - GEE~ VICH

I'LICHTING YOOH HET HlW YAN lllcROEP ZE Tic 
BEANTVVOORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRll:iDBELAS'l'ING. - VRI,JSTEL!.ING YOORZIEN 
DOQB.. ARTIKEL -!, PAHAGHAAli' 3, YAN DE SA

J\fENGESCHAKI~LDE vvETTEN. - Gonsrn:rR. -
0NROEREND GOED BESTEMD TOT EEN LIEFDA
DIGHEIDSWERK. - 0NROEREND GOED DA'l' TO'l' 
WONING VAN IJEJAARDE PERSONEN DIENT. 
0NI'OLDOENDE VOORWAARDE. 

3° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
(}HONDHELAS'l'ING. - VRI.JSTELLINH YOORZIEN 
DOOR ARTIKEL -!, PARAGRAAD' :J, \'AN DE SA
ME:iGESCHAKELDE WE'l'TEN. LIEFDADH1-
HE1DS~VERIKEN DIE ANALOGIE VERTONEN }.IET 

I-IOSPITALEN, GODSHUIZEN, KLINIEKEN OF DID
PICNSAHIA. - STATU'l'EN VAN EEN VERENIGINU 
ZONDER WINSTGEVEND JiOEL DIE DEZE ZEKERic 
WERKZAAMHEDEN IIi EEN GEEST YAN LIEFDA
DIGHEID TOT \'OORWERP STICLLEN. - 0NYOL
DOENDE VOORVVAAllDE. 

4° VERBREKING. - ZAKEN VAN RECHT
STREEKSE BELAS'riNG~;N. - J'd:IDDEL AFGELEliJ 
'CIT DE SCHENDING VAN EEN BESCHIKKING BE
THELi'rJ'ENDE DE VESTIGING OF DE . INVORDERING 

\'AN DE BELASTING. - J\IIIDDEL DAT NIET VAN 
A.MBTS\VEGE :MAG OPOE\VORPEN \VORDEN. 

1° TVannee-r een ctanle{f{fer, ·in v66!" het hot 

van lwroep {fenornen conclusies, er op 
wijst cl((,t O'lt'I"Oe1·encle goecle1·en V((,n 

rle bel((,st-in{f op het lmpitctal v·rij[Jestelcl 
wenlen en flat, cl((,((,!"cloo·r zelf, cle 
St((,nt erkellCl heett clctt zij rle voo·r cle 
vrijstellin{f van cle f11"0nclbel((,stin{f voot·
ziene voo·rw((,arclen ve·rmtllen, doch wan
·neer cleze otnne1"7dnrJ cen lo-u.te·re feite
lljlce beschouwing bli:ikt te zijn, W((,antit 
11een enlcel rniclclel worclt afgeleid, is 
het hof V((,n beroep niet ve·rplicht ze te 
be((,ntwoorclen (1). (Gronclwet, art. 97.) 

2° U·it het enkel jeit clctt een om·oeTencl 
fiOCcl tot WOII·in[f VC£11." bcjnarcle personen 
client rnc£[! n·iet 1;1)0/"clen ctj{feleirl clat rUt 
onToe1·enrl {foeil een fiOCl8h'll:is n-itrnna.kt. 
ot rnoet beschouwil wo1·clen nls bestemr.t 
tot een soort.qel-ijk liefdncl'i[fhe·iilswe·rh' 
en, b·ij{fevol[f, vn-n cle rrrondbelast-in[J 
moet vrij {festelcl wonlen (2). (W etten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sac 
mengeschakelcl op 31 Juli 1943, art. 4, 
var. 3.J 

3° Uit het enlcel feit clat de statuten van 
een ·verelli.[f·ing .zoncler wimd[JC'VCnrl lloel 
zelcere wel"lcznctmheclen 'in een {feest van 
liefclnd-i[!hcicl als zijnde lia.a·r VOO'I'·werp 
OLJ[!even, mn!f n-ict ·wonlen nj[Jeleicl clnt 
rle.zc werkzanm.Jieclen {fel'ijltan·I"Cli{fe lcen
·mcrken vertoncn nls werken ·vwn Uefcla.
rli{fhe·icl zoa.ls hostJitctlen, goclshwizen, lcl-i
nielcen of distJensn1"ia, die m·ijstel.ling 
[!Cn-ietcll IJa.-n cle ffi'OIIclbela.sthlfl voo·r 
het voo·r cleze tverkzann~heden bestemde 
011/'0C/'CII(l [!Oecl of rleel 'UC£11- O!H"Oerencl 
[!Oecl (3). (Wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingen, samengeschakelcl op 
31 Juli 1943, art. 4, par. 3.) 

Jo IJet Hot nutfJ n·iet van ctrnbtswe{fe een 
micldel opweTpen dat het zo·u nfleiden 
tl it cle schendin[f vnn een beschilckin[f 
betrettende de vesti[fing of de invorde
l"in[f ·van ecn 7Jelnstin[f OJJ de in lcorn
sten (4). 

(1) Raadpl. verbr., 21 Juni 1945 (A1"1·. T'erbr., 
1945, blz. 175); 23 Februari en 24 Juni 1948 
(ibid., 1948, blz. 107 en 349); 14 Juni 1949 (A1"1". 
Yerbr., 1949, blz. 385; Bull. en PASIC., 1949, 
I, 436). Raadpl. oak verbr., 10 Maart 1949 
(A,.,._ T' erbr., 1949, blz. 168; Bull. en PASIC., 

1949, I, 189). 
(2) Zie verbr., 19 October 1948, drie arresten 

(A1-r. T' e1·br., 1948, blz. 500, 502 en 504); 22 De
cember 1948 (ibicl., 1948, blz. 659); 18 J anuari 
(twee arresten) en 1 Maart 1949 (A r1·. f1 erb1·., 
1949, blz. 39 en 40; Bull. en PAsrc., 1949, I, 
45, 46 en 170). 

(3) Zie nota 2 hierboven. 
(4) Zie verbr., 13 Februari 1933 (Bull. en 

PAsiC., 1933, I, 128, en de nota); 8 November 
1949 (A1--r., Ye1·br., 1950, blz. 123; Btill. en 
PASIC., .195~, l, 136, en nota 1). 
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(\'. Z. W. D. << SGWRS DE LA CHARI'HE DE JESUS
MARIE ll, 'l'. lH•:L<liHCHI•: HTAAT, 1\IINISTERU: 

\'AN FJX.\:'iCii:N.) 

,\ llllEHT. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrPsi·, op 3 April 1950 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen; 

ln zoyer tle voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen met betrekking tot de 
aanslag van aanlegster in de grondbelas
ting en 'in de nationale crisisbelasting 
voor <le onrol•remle goederen gelegen 
Pnrnassusstraat, 1il, 15, 17 en 2::>, en 
Troonstraat, 78, 80, 82 en 8+ : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, 
4, par>lgraaf 3, van de samengescbakelde 
wdten bctrcffende de inkomstenbelastin
gen, 2, paragraaf 2, 2°, van de wet van 
17 October 1945, 1319 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest bet bij conclusies opgeworpen micl
(]el niet heeft beantwoord afgeleid hieruit 
dnt, nangezien de litigienze onroerencle 
goetleren door toe]1Hflsing van artikel 2, pa
ragraaf 2, 2°, ·yan <le wet van 17 October 
1 [)45 tot invoering van een belasting op 
l!et kapitaal, van deze belasting vrij
gesteld waren, de Belgiscbe Staat juist 
dnarcloor had erkencl dat de litigieuze 
onroerencle g·oetleren de bij a rtikel 4, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
vvetten vereiste voorwanrden vervulden 
om vrijstelling van grondbelasting te ge
nieten : 

Overwegencle dat aanlegster in l!aar 
bezwaarschriften vrijstelling van de liti
gieuze belastingen aanvroeg op grondslag 
yan artikel 4, paragraaf 3, van cle samen
geschakelde wetten; clat zij staande hield 
dat haar onroerende goederen, welke te
gen Yergelding ter bescltikking van . lJ<e
j aanle en zieke kostg::mgsters gestelcle 
woningen bevatten, deswege voor werken 
van weldndigheicl werden gebruikt; 

Overwegende dat aanlegster in haar 
cone! usies a an voerde da t de Staat cleze 
onroerencle goecleren van de belasting op 
het kapitaal had vrijgesteld en juist daar
tloor had erkencl dat zij de tot vrijstelling 
van de grondbelasting voorziene voorwaar
tlen vervulden; dut zij evenwel nit deze op
merking geen enkel middel afieidde ; dat 
deze als een eenvouclige feitelijke beRchon
wing voorkomt dat het arrest niet ver
plicht was te beantwoorden; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist· 
Ov~r het tweecle miclclel :-schencling v:m 

artikelen 97 en 112 vun de Grondwet en 4, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gPn, cloordat het bestreden arrest, na sou
verein te hebben vastgesteld dat bejaarde 
vrouwen in de litigienze onroerende goe-

tleren waren geller!Jerg<l, weigert deze ou
roerende goecleren te rekenen onder de 
gotlslmizen of gelijkanrclige werken van 
welllatligheicl waarvan gewag in artikel 4, 
puragraaf 3, en, door tlerwijze uitspraak 
te doen, tot een tegenstrijdiglleicl tussen 
motieven komt welke met het ontbreken 
nm motieven gelijkstaat : 

Overwegende dat het enig feit, dat een 
onroereml goed tot woning voor bejaarcle 
personen client, niet volstaat opclut het een 
goclslmi~ zij of als clienencle voor een werk 
van wehlacligheicl worde besdwuwtl; dat 
het bestreclen arrest wettelijk en zonder 
tegenstrijdigheitl lleeft kunnen vaststel
len dat cle litigieuze onroerende goederen 
<< ter bescllikking van ... · bejaarde kost
gangsters gestelcle woningen bevatten >l en 
niettemin aan deze onroerencle goecleren 
llet kenmerk van goclshnis of van werk 
van welclacliglieicl lleeft kunnen weigeren; 

Da t ltet mid del rech ts- en fei telijke 
gronclslag mist ; 

OYer het derde middel : schending van 
artikelen 97 en 112 vpn tle Grondwet, 4, 
paragraaf 3, Yan de samengescliakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, cloordat bet bestreclen arrest beslist 
clat <( nocll bewezen worclt nocll aangebo
<len worclt te bewijzen dat de vergeldin
gen welke voor de berberging en bijko
memle kosten worden gevraagd, op mis
sellien een uitzondering na, zo onaanzien
lijke beclragen belopen clat men tot het 
besluit client te komen dat het stellen van 
woningen ter bescllikking van bej aarde 
personen een werk van weldacligheid of 
een gelijkaardig werk uitmaakt hetwelk 
tot de cloeleinclen belloort welke verzoek
ster zich heeft voorgestelcl, en welk lmar 
de bij artikel 4, paragraaf 3, van de sa
mengeschakelcle wetten voorziene vrijstel
ling moet doen genieten l>, dan wanneer 
de statuten van verzoekster formeel voor
zien clat zij als maatschappelijk voorwerp 
lleeft ... : b) onderkomen, voeding, kle
cling, verzorging, bijstancl te geven aan 
allerllancle personen, in het bijzoncler aan 

· zieke en onvermogende, ongeneeslijke, ab
nOI·male, krankzinnige, . blinde, doof
stomme vrouwen, en zelfs aan de door 
besmettelijke ziekten aangetaste personen, 
en clan wanneer rle inning van een ver
gelrling voor de door de vereniging bewe
zen diensten niet van aarcl is om haar de 
n-ijstelling voorzien door artikel 4, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
betrei't'ende de inkomstenbelastingen te 
onttrekken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het niet volstaat dat 

de statuten van een vereniging zonder 
winRtgevend cloel als haar voorwerp zekere 
werkzaamheden met liefdadigheidsbedoe
ling opgeven, opdat cleze werkzaamheden 
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net kenmerk van werken van weldadig
beicl verkrijgen, zoals bij artikel 4, para
graaf 3, van (le samengescbakelde wetten 
is bepaald; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
:r.onder te betwisten dat bet maatscbap
pelijk voorwerp van verweerster onder 
meer de verzorging van bejaarde en zieke 
personen omvat, wettelijk beeft kunnen 
vaststellen clat, in bet onderbavig geval, 
bet stellen van woongelegenbeid ter be
scbikking van bejaarde personen nit het 
oogpunt van de fiscale wet geen weldaclig
heiclswerk uitmaakte; 

Dat clit onclerdeel van bet middel naar 
recbt faalt ; 

Over bet tweede ondercleel : 
Overwegende dat bet bestreclen arrest 

bet beginsel niet stelt clat elke inning van 
sommen ter vergelcling van :r.ekere clien
sten aan deze de aard van wellladiglleid 
zou ontnemeil; llat bet aanstipt dat, in 
bet onderbavig geval, de voor herber
ging en bijkomende kosten gevraagde ver
gelclingen, wegens hun beclrag, niet toe
Jaten het stellen van•woningen ter beschik
king van bejaarde personen te beschou
wen als een werk van weldadiglleid van 
nard om aanlegster de vrijstelling te doen 
genieten ; 

Overwegencle dat het daar een feite
lijke, en dienvolgens souvereiiie beoorde
ling geldt; 

Dat dit onderdeel van het micldel feite
lijke en recll tsgrondslag mist ; 

In zover de voorziening de met be
trekking tot de aanslag van aanlegster 
voor andere onroerende goederen gewe
zen beslissing bedoelt _: 

Overwegende dat aanlegster geen mid
<lelen aanvoert en dat het Hof er in
zake inkomstenbelastingen ambtsllalve 
geen opwerpt; , 

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

12 December 1950.-26 kamer.- Voor
zUter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
sluggeve?", H. Sohier. - Gelij lcl~ticlencle 
concl~tsie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. A. Buis- · 
seret (van de Balie bij bet Hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 12 December 1950 

1° VERBREKING.- BEYOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN VERBREKING. - ZAKEN VAN RECH'l'
STREEKSE BELASTINGEN. - MATERIELE VER
GISSING IN DE VOORZIENING BEGAAN. 
:MACHT OM ZE 'l'E HERSTELLEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -

l\tJ:IDDEL VAN NIET-O'ITVANKELIJKHEID HIER
UIT AFGELEID DA'l' DE VOORZIENING OMTRENT 
DE DATUM VAN HET BESTREDEN ARREST EEN 
VERGISSING BEVAT. - LOU'l'ER MA'l'ERIELE 
VERGISSING DIE VOOR VERWEERDER OMTREN'l' 
DE AAN HET HOF VAN VEI.lBREKING OPGEDRA
GEN BEflLISSING GEEN TWI.JFEL LIE'r OF KAN 
LATEN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE RELAflTINGEN. -
VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN ECIITGENOTE 
YEH.VVEERSTER. EN TEGEN HAAR ECHTGENOOT. 

- VOORWAARDEN WAARIN DE TEGEN DE ECHT
GENOOT GERICHTE VOORZIENING !.IOE'l' BE
SCHOUWD WORDEN ALS INGESTELD TEN EINDE 
ITE~I ZI.TN ECHTGENOTE TE HOHEN ~fACH'riGICN 
Q_M IN HE'l' GEDING 'JOT VI~UBHEKING IN RECHT!~ 

OP TE TREDEK. 

Jo VIDRBREKING. - BEI'OEGDHEID VAN HKl' 
!-lOti' VAN VERRREKING. - ZAKEN YAN RECHT
Sl'REEKSE BI~LAS'l'INGEN. - i\1ACHTHHNH 01\f 
IN HE'l' GEDING TOT VERBREKING IN RECHTE 
OP TE TREDEN. -MACHT OM 'l'E MAcHTlGEN. 

5° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OI' DE WINSTEN UI'l' 
ZEKEIUD VALUTA-SPEOULATJES.
AANICOOP CONTANT Db' OP TER-MIJN IN BELGIE 
Olf IN HlG'l' BUI'l'ENLANDJ VAN BUI'l'ENLANDSE 

DEVIEZEN TUSSEN 1 N OVEMilER 193± EN 31 .J A
NUARI HJ33. - AANKOOP DIE rr ,JURIS ET DE 
.JURE ll VERMOE!J WORDT EEN AAN DE BELAS
TING Ol'iDERWORl'EN SPECULA'l'IEI'ERRICHTING 
TE ZI,JN WANNEER HIJ DE DOOR DE WE'l' 
BEJ-'AALDE MINIMA BEREIKT. 

6° SPECIALE EN UI'l'ZONDI<JHLIJIOD 
BELASTING OP DE vVINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES.
AANKOOP VAN BUI'l'ENLANDSE DEVIl~ZEN 'fUSREN 

1 NOVEMBER 193-! EN 31 JANUARI 1935 VEil
RIGHT. - BEPERKENDE OPSOMMING IN DE 
WET VAN DE ENIGE FEI'l'EN DIE VAN AARD ZIJN 
OM HET WETTELIJK VETI~IOE!JEN VAN SPECU
LATIE-VERRTCHTING 01\'fVER TE "\VERPEN EN AAN

LEIDING TE GEVEN VHIJS'l'ELLING VAN BELAS

TING. 

7° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BEI~ASTING OP DE WINSTEN Ul'l' 
ZEKERE V ALUTA-SPEOULATIES. -
r\ .. ANKOOP YAN BUI'l'ENLANDSE DEVIEZEN 'TUSSEN 

1 NOVEMBER 1934 EN 31 JANUARI 1935 VER
RICHT. - AANKOPEN DIE riT HET OOGPVN'l' 
YAN DE BELAS'l'ING ONAFHANKELI.TK VAN DI~ 
UITSLAG VAN DEZE VERRICHTINGEN MOETEN BE
SCHOUWD WORDEN. 

8° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UI'I' 
ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES.
Voon. DE VESTIGING VAN DEZE BELASTING, 
:MOE'!' DE AANKOOP VAN BUITENLANDSE DEVIE

ZlCN BIJ !.IIDDEL VAN BELGISCHE FRANKEN 
AFZONDERLIJK BESCHOUWD WORDEN. - DE 
COMPENSA'l'IE MAG NIET GEDAAN WORDEN '!'US
SEN DE AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VER
RICHTING EN ANDERE VERRICHTINGEN, BEHAL-
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VE IN DE MA'l'E VOORZIEN BIJ ARTIKEL 2, PA

HAGRAAB' 1, \'A~ DE WB:T YAN 14 JUNI 1937. 

1° Het. Hot van ve·rbrelcing is bevoegd om 
een in de voorzieninu beuane materiele 
ve;·gissing te he;·stellen (1). 

2° Wordt verworpen, het middel van niet
ontvankeUjkheid h'ientit afgeleid dat 
cle voorZ'iening omt?·ent de dat·um van 
het bestreden an·est een ve;·(rissin_q be
vat wanneer deze loute;· mate;·Wle ver
f}'issin.IJ voor verwee;·der omtrent de aan 
hot toezicht van het Hot van V61'bnJ
king opgeckagen beslissing ,qeen enlcele 
twijfel Uet of leon laten. 

3° Wannee·r de aan de rechter over de 
gmnd onderwo;·pen besliss·ingen, in 
hoofde van de eohtgenoot van een ver
weerste;· in verb;·elcing, geen enlcel va.n 
dit van zijn eohtgenote ondersoheiden 
bela'11f/ betrejfen, en wanneer de voo·r
z·iening tegel'ijl' tegen de echtgenote ve'l'
-weerste;· en tegen haar echtgenoot 
gericht wenl, bij wijze van ·individ~tele 
en persoonlijlce betelcening aan ellcander 
van hen tot aanbinding van het gecling 
·in ve;·b'l'eking, heett aanlegger stilzwij
gencl dooh ongetwijfeld zijn voornemen 
te lcennen gegeven de echtgenoot te dag
vcuwden ten einde hem z·ijn echtgenote 
te horen machtigen om in het geding 
tot ve;·breldng 'in ;-echte 011 te t;·eden. 

4o Het Hot van verbreking is bevoegd om, 
bfj geb'/"elc aan maohtig·ing van de man, 
van ambtswege een 1eohtgenote te maoh
tigen om ·in het geding tot verbrelcing in 
reohte op te t;·eden. 

i)o AUe aanlcopen contant of op tenn·ijn, 
in BelgW of ·in het bwitenland, van 
buitenlandse deviezen, tussen 1 Novem
ber 1934 en 31 Jamtari 1935, wo;-den 
juris et de jure vermoed een aan de 
speciale en uitzonderlij lee belasting op 
de wiusten van zelcere val~tta-specula
ties onde;·wo·rpen speoulatie-ve·rriohti.ng 
te zijn, in zover de sommen waamve;· zij 
liepen de bij a;·tilcel 3 van de wet vast
gestelde minima bereilct hebben. (Wet 
van 14 Juni 1937, tot vestiging van een 
uitzonderlijke belasting op de winsten 
uit zekere valuta-speculaties, art. 1, 
2 en 3.) 

(Jo De wet somt beperlcend de feiten op 
die aUeen vwn aard zijn om het wettelijlc 
vermoeden van aan de speoiale en ttit
zonderlijlce belasting op de winsten uit 
zelce;-e valuta-speottlaties onde;-worpen 
speo·ulatie-verriohting at te wenden, 

(1) Verbr., 25 Februari 1926 (Bull. en PAsrc., 
1926, I, 266, en de nota); 4 Juli 1929 (ibid., 
1929, I, 261, en de conclusie van de H. procu
reur-generaal P. Leclercq) ; 10 J uli 1941 (ibid., 
1941, I, 293, en nota 2, biz. 294); 22 Juni 1944 
(ibid., 1944, I, 401). 

VERBR. 1 1951. - 12 

welke (Utn ellce aanlcoop oontant of op 
te;·mijn, in Belgie oj' in het b~titenland, 
tu.ssen 1 November 1934 en 31 Jantta;·i 
1935, van buitenlanclse cleviezen gehecht 
·is, en orn aanle·iding te geven tot vTij
stelUng van deze bela.stin.g. (Wet van 
14 .Juni 1937 tot vestiging van een spe
ciale en uitzonderlijke belasting op de 
winsten uit zekere valuta-speculaties, 
art. 2, par. 1.) 

7° De aanlcopen contant of op te;·m,ijn, in 
BelgW of in het bu-itenland, van bwi
tenta.ndse deviezen tttssen 1 Novern
ber 1934 en 31 Januari 1935, moeten, met 
het oog op de toepassing van de speoiale 
en ·uitzoncledijlt:e belasting op de win
sten ·nit zekere valtt.ta-spec•ttl(lties, onaf
hanlt:elijlc van de uitslag van de doo;
de belastingpliohtige ot doo;- derden 
verriohte da.den besohouwd ·wo·rden. 

so Voor de vestiging van de speoiale en 
ltitzonde'/'lijlce belasting op de winsten 
·uU zelcere val-u.tu-speoulat-ies, moet men 
de aan de belast-ing onderworpen ope
raties afzondel'lijlc besolwuwen, onaf
hwnkelijlc. van alle andere ope;·aties 
waanne(le zij Z01t.den lcttnnen verbonden 
zijn en welke oolc de httn in het {leheel 
van de opemties toege-wezen doeleinden 
zo·uden zijn. 

De wet la.at sleohts compensatie toe in de 
rna.te waa;-in het geheel of een deel van 
de aan de belasting onderworpen opera
tie e;·van is vrijgesteld we_qens een van 
de beperlcend door a;·tilcel 2, pa1·a
graM 1, vwn de wet van 14 J·uni 1987 
opgesom(le omstaHcl·i!fheden (2). (Wet 
van 14 Juni 1937 tot vestiging van een 
speciale en uitzonclerlijke belasting op 
cle winsten uit zekere valuta-speculaties, 
art. 1, 2 en 3.) 

(BELGISCH!c tl'fAAT, MINISTERIE YAX FlNANCli•;X, 
'1'. CHAl\IHON EN CON:-:JORTEN.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 .M:aart 1949 door het Hof van 
beroep tc Bn1ssel gewezen ; 

I. Aangaancle de door de vei:werende 
partijen aangevoerde gronden van niet
ontvankelijkheid : 

A. 01·erwegende dat uit het geheel van 
cle voorziening alsmede uit haar verschei
clene bepalingen blijkt dat alleen het door 
het Hof van beroep te Brussel op 30 Maart 
1949 gewezen arrest het voorwerp van 
onclerhavig beroep uitmaakt, en dat 
enkel ten geyo!ge van een zuiver matcrHHe 

(2) Verbr., 21 Juni 1949 (A1'1'. Verbr., 1949, 
biz. 408; Bull. en PASrc., 1949, I, 463); raadpl. 
verbr., 1 Maart 1949 (A1T. Verb·r., 1949, 
biz. 155; B·ull. en PAsiC., 1949, I, 174). 
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vergissing aan dit arrest, in het besluit 
van het beroep, de 21 Februari 1939 als 
clatum toegewezen werd; dat deze mate
riic\le vergissing aan verweerders betref
fende de aan bet toezicht van bet Hof 
onderworpen beslissing generlei twijfel 
heeft gelaten of kon laten; dat hieruit 
volgt dat de eerste grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan aanvaard worden; 

B. Overwegende dat aanlegger, luidens 
bet exploot van 9 Mei 1949, zijn verzoek
schrift tot verbreking «tot kennisgeving, 
nazicht en tot zodanige doeleinden als 
naar recht behoort JJ niet enkel aan Me
vrouw weduwe Paul Terroir, geboren 
Nadine Chambon, en aan Mevrouw Irma 
Jacobs, maar ook aan de echtgenoot in 
bet tweede huwelijk van de eerste, Karl 
Ereik Holm, en aan de echtgenoot van de 
tweede, Marcel Masson, heeft betekend ; 

Overwegende dat de aan de rechter over 
de groncl onderworpen gescbillen in 
hoofde van deze echtgenoten geen enkel 
van dat van hun vrouwen onderscheiden 
belang betreffen; dat aanlegger dienvol
gens, door zijn voorziening tegelijk tegen 
de dames Nadine Chambon en Irma Ja
cobs en tegen haar echtgenoten te richten, 
en door aan elk hunner individueel en 
persoonlijk cle dagvaarding te beteke
nen welke tot doel hacl bet nieuwe ge
ding tussen de partijen aan te binden, 
stilzwijgend en ongetwijfeld zijn voorne
men lleeft te kennen gegeven gezegde echt
genoten te dagen ten einde hen hun vrou
wen te horen machtigen om in bet onder
havig geding tot verbreking in rechte op 
te treden; 

Overwegencle dat Karl Erik Holm en 
Marcel Masson in de door de verwerende 
partijen nedergelegde memorie van ant
woord hebben verklaard « dat zij niet zin
nens waren hun vrouwen te machtigen 
om in rechte op te treden JJ; dat er der
halve aanleiding. is om hun ambtshalve 
deze machtiging te verlenen; 

II. Aangaande de voorziening : 
Over bet enig middel : schending van 

artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, en 1 
en 3, paragraaf 1, van de wet van 
14 Juni 1937 tot vestiging van een speciale 
en uitzonderlijke belasting op de winsten 
uit zekere valuta-speculaties, doordat het 
bestreden arrest aanneemt clat de verschei
dene aankopen van buitenlandse deviezen 
voor een bedrag van 2.241.709 fr. 50 door 
wijlen Eugene Terroir verricht gedurende 
bet tijdperk lopende van 1 November 1934 
tot 31 Januari 1935, niet afzonderlijk mo
gen worden beschouwd, dat zij eng ver
bonden zijn met andere verhandelingen 
waarmede zij telkenmale · enkel een en 
dezelfde overeenkomst uitmaken en dat 
bet ter zake een verkoop op termijn van 
buitenlandse deviezen betreft, om te be
slissen dat gezegde aankopen niet behoren 

tot de categorieen operaties voorzien door 
artikel 1 van de wet van 14 Juni 1937 en 
niet voor de berekening van de maximum
grens van een millioen frank aangeduicl 
door artikel 3, paragraaf 1, van de wet 
kum1en worden in acht genomen, dan wan
neer cle verrichte verkopen op termijn van 
buitenlandse cleviezen en de aankopen van 
clezelfde deviezen, welke met bet oog op de 
vereft'ening van deze verkopen werden 
verwezenlijkt, onderscheiden operaties uit
maken wier vergelijking. enkel toevallig 
is en dat artikel 1 van de wet van 14 Juni 
193; a an de speciale en uitzonderlijke be
lasting elke aankoop contant of op ter
mijn in BelgH~ of buitenlands, van buiten
lnudse deviezen onderwerpt, zonder dat 
er groml zij de uitslag van alle andere 

~door de belastingplichtige of door derden 
gestelde handelingen in aanmerking te 
nemen : 

Overwcgende dat, luidens artikel 1 van 
de wet van 14 .Juni 1937, alle aankopen 
contant of op termijn van buitenlandse 
lleviezen in BelgH! of buitenlands, tij
dens het tijclperk van 1 November 1934 tot 
31 .Januari 1935, naar recht onwederleg
lmar worden vermoed specnlatie-operaties 
te zijn die aan de speciale en uitzonder
lijke belusting op de winsten uit zekere 
valuta-speculaties zijn onderworpen, in 
zover de sonunen waurover bet ging 
<le bij artikel 3 vastgestelde minima heb
ben bereikt ; 

Overwegende dat de wet buitendien be
Jmult dat deze uankopen met bet oog op 
de toepassing van de belasting dienen te 
worden beschouwll zonder inachtneming 
yan de uitslag van alle andere handelin
gen van de belastingplichtige of van der
tlen, en dat zij bij urtikel 2, paragraaf 1, 
op beperkende wijze de feiten opsomt 
welke nlleen van aard zijn om bet wette
lijk vermoeden van artikel 1 omver te 
wen1en en de vrijstelling van de belasting 
metle te . brengen; 

Overwegende dat uit bet geheel van 
cleze bepalingen volgt dut de wetgever 
op ufzonderlijke en onderscheiden wijze 
de operaties, welke llij aan de belusting 
onderwerpt, heeft willen in uunmerking 
nemen, onafllunkelijk van alle andere 
operaties waarmecle zij zouden kunnen 
verbonclen zijn en welke ook de hun in 
het geheel van gezegde operaties toege
wezen doeleinden wezen; dat hij slechts 
vereffening toelaat in de mate waarin we
gens een of andere van de op beperkende 
wijze in artikel 2, paragraaf 1, van de 
wet opgesomde nun onderhavig geval 
vreemde omstundigheden de aan de belas
ting onderworpen operatie er van, geheel 
of gecleeltelijk is vrijgesteld; 

Overwegende dat geen enkele bepaling 
van artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 
14 Juni 1937 aunkopen van buitenlandse 
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deviezen aan de belasting onttrekt welke 
bestemd zijn om een verkoop op termijn 
van dezelfde deviezen te vereffenen en 
de verbintenissen af te lossen welke deze 
verkoop op termijn aan de verkoper op
legt; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
zelfs wanneer een aankoop van buiten
landse deviezen in werkelijkheid enkel 
zou verricht geweest zijn met het doel de 
verbintenissen af te lossen welke nit 
hoofde van een verkoop op termijn van 
dezelfde deviezen op de koper rusten, deze 
operatie, overeenkomstig de wet, afzon
derlijk en onafhankelijk van gezegde ver
koop op termijn behoort te worden be
~chouwd en niettemin, voor de toepassing 
van de wet van 14 Juni 1937, een aan de 
belasting onderworpen aankoop van bui
tenlandse deviezen blijft ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
ue in het middel aangeduide bepalingen 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, machtigt ambtshalve 
verweersters Nadine Ohambon,. echtgenote 
van Karel Erik Holm, en Irma Jacobs, 
echtgenote van Marcel Masson, om in 
rechte op te treden; verbreekt het bestre
den arrest;- beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melcling er van zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt elk van de verwerende partijen 
tot een vierde van de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

12 December 1950. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vandermersch. - Gelijk
l'llidende conchtsie, H. Ganslwf van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Ansiaux. 

2° KAMER. - 12 December 1950 

1D MUNT EN BANKBILJETTEN. 
AANGIF'fE VAN DE llJL,JETTEN VAN DE NATIO
NALE BANK KRACRTJ~NS DE BESLUI'l'WE'l' VAN 
6 0CTOIJER 1944. - OPENING VAN AMB'fSWEGE 
VAN EEN SPECIALE REKENING OP NAAJ\I YAN DE 

EIGENAAR. 

2° MUNT EN BANKBILJE'l'TEN. 
AANGIF'l'E VAN DE BILJETTEN VAN DE NATIO
NALE BANK KRACR'l'ENS DE BESLUITWET VAN 
6 OCTOBER 1944. - VERDELING VAN RET 
BEDRAG VAN DE SPECIALE KREDIETREKENING 
W AAiUN DE AANGEGEVEN EN NIE1' UITGEWIS
SELDE BILJETTEN ALS TEN BELOPE VAN 40 PER
CENT TIJDEL!JK ONBESCRIKBARE VERMOGENS 
EN TEN BELOPE VAN 60 PERCENT ALS GEBLOK
KEERDE VERMO~ENS GEBOEK1' WERDEN. 

3° MUNT EN BANKBILJETTEN. 
AANGIFTE \'AN DE BILJETTEN VAN DE NATIO-

NALE BANK KHACRn:NS DE BESLl:I'fWET \"AN 
6 OCTOBER 1944. - OPENING BIJ DE N ATIO
NALE BANK OP NAAM VAN DE ElGENAAR VAN 
EEN SPECI~LE KHEDmTHEKENING W AARIN RET 
BEDRAG VAN DE NlE'f UITGEWISSELDE BIL
JETTEN VOOHKOMT. - KRACRTENS ARTI
KEL 18 VAN DE IJESLUITWE'l' VAN () 0CTOBEB 
19±±, WORDT DE EIGENAAR \'AN DE BILJETTEN 
TEN BELOPE VAN HE'f IlEDHAG VAN DE BIJZON
DEHE HEKENING OVERDRAGEH EN DE SCHAT
KIST 0\'ERNEEMSTER VAN DE SCHULDVORDE
RING DIE DE EIGENAAR OP DE NATIONALE BANK 
REE~'T. 

4° MUNT EN BANKBILJET'l'EN. 
AANGIF'l'E \'AN DE BILJETTEN \'AN DE NATIO
NALE BANK KRACR'l'ENS DE BESLl;I'l'WET VAN 
6 OCTOBER. 19±4. - VERDELING VAN RET 
BEDHAG VAN DE SPECIALE KHEDIETREKENING 
WAARIN DE NIET UITGEWISSELDE BIL.JETTEN 
ALS TIJDELIJK ONBESCHIKBARE VEHMOGENS 
TEN BELOPE VAN 40 PERCENT EN ALS GEBLOIC
KEERDE \'ERMOGENS TEN BELOPE VAN 60 PER
CENT GEROEKT WERDEN. - 0VERDRACH'l' 
AAN DE SCHA'l'KIS'l' VAN DE SCHULDVOR
DERING DIE DE VROEGERE EIGENAARS VAN 
DE BILJETTEN OP DE N A'l'IONALE BANK HEBBEN . 
UIT ROOFDE VAN DE BLOKKEBING \'AN GO PER
CENT YAN I-lET BEDRAU VAN HUN SPECIALE 

REKENING. - WIJZE VAN IJEV.RIJDING VAN DE 
MUJ\"l'SANERINGSLENING. 

5° MUNT EN BANKBILJET'l'EN. 
AANUIF"l'K YAN DE BlL.JETTEN YAN DE NA'fJO
NALE BANK KRACHTIGNR DE BE~LlJITWEl' \'AN 
(j OCTOBER 19~4. - VEHDELING VAN RET 
BEDHAG VAN DE SPECIA!,E KREDIE'l'HEKENII'iG 
WAAHIN DE NlE'f UI'l'GEWISSELDE BILJET
TEN ALS 'l'IJDELUK ONRESOHIKBAHE VER
MOGENS TEN BELOPE \'AN 40 PERCENT EN ALS 
GEBLOKKEERDE VERMOGENS TEN IlELOPE VAN 
60 PERCEN'l' GEIJOEKT WEilDEN. - OVER
DRACH'!' AAN DE SCIIA'l'KIS1' VAN DE SCHULD
VORDICRING DIE DE V.ROEGERE EIGENAARS VAN 
DE BIL.JET'l'EN OP DE NATIONALE BANK REB
BEN UIT ROOb'DE VAN DE BLOKKERING VAN 
(jQ PERCENT VAN RE'l' BEDRAG VAN DE SPECIALE 
HEKENlNG. - WIJZE VAN BEVIUJDING VAN DE 
MUNTSANEHINGSLENING. ~ BEDRAG VAN DE 
SPECIALE HEKENING DA'l' TEN IJELOPE VAN 
60 PERCENT EIGENDOM \'AN DE SCHATKIST 
GEWORDEN IS. 

6o OPENBARE SOHATKIST.- MINISTER 
VAN FINANCIEN, IJEWAKER EN BEHEERDEH VAN 
DE ScH~\TKIST. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE YAN DE BILJE'fTEN \'JN DE NA'I'IO
NALE BANK KRACRTENS DE RESLUI'l'WET VAN 
6 OCTOBER 1944. - SPECIALE HEKENINGE"' 
GEOPEND OP NAAM \'AN DE EIGENAARS VAN DE 
NIET UITGEWISSELDE IJILJETTEN. - SCHULD
I"OHDERINGEN. VAN DE OPENBARE SCHATKIST 
0? DE NATIONALE BANK. - 0VERDRAGERS 
VAN DEZE SCHULDVORDEHINGEN. - ]]LEMEN
TEN DIE DE MINISTER VAN FINANCIEN KENT 
KRACHTENS ARTillEL 57bis VAN DE SAMEN
GF.SCRAKELDE WET1'EN. 
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go INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING DOOR HET JJEHEER VAN HET 
CIJFER YAN IJE DOOll DE DELASTINGPLICHTIGE 
AANGEGEYEN INKOMSTJCN. - RAMING VAN DE 

llELA8TBAllE GHONDHLAG DOOH TEKENEN EN 

INDICIEN VAN EEN GROTERE GEGOEDHEID DAN DE 
AANGEGEVEN INKO~iS'l'EN. - l{Al\if!NG DOOR 

DE TEKENEN EN INDICIEN UITGEl\fAAKT DOOR 
. DE AANGU'TE VAN DE BIL,JETTEN VAN DE NATIO

NALE BANK WAARVAN DE BELASTlNGPLICH'l'IGE 
EIGENAAR WMl EN WAAU.VAN DE :h-IINISTER 
KRACHTENS ARTIKEL 57bis VAN DE SAMENGE
RCHAKELDE WET'l'EN KENNIS HEEFT GEHAD. 

vVETTELlJKHEID. 

!Jo INKOMSTENBELASTINGI<JN. 
VERBETEHlNG VAN EEN ON.JUlS'IE AANGilfTE. -

liET BEHEER MOET DE VES'l'IGING YAN DE AAN

YULLENDE AANS.LAG HECH'l'I'AARDlGEN. - DI'l' 
BEWIJS MAG GELEVERD WORDEN YOLGENS 
'J'EKENEN EN INDICIEN W AARUIT EIGN GHOTIGRIG 
GIGGOEDHIGID BLI.IK'l' DAN DIGZIG DIE DIG AANGE
GE\'EN INKO~IS'l'EN BE\VI,JZEN. 

10° INKOMSTENDELAS'.riNGEN. 
VERRETERING VAN I~EN ON.JUI~TE AANGIF'l'IC. 
-VES'fHliNU YAN DE AANVC'LLENDE AANSLAG. 

ER MAfl SLIGCII'l'S TOT HIG'l' BIGWIJS DOOR 'J'E
KENEN Ol? INDICIEN 0\'ERGEGAAN \VORDEN IN 

DE MATE WAAHIN BIJKOMIGNDJ~ INKOMS'l'EN UIT 

DEZE BLIJKEN. 

11° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BELASTING OP DE BIGDR!.JFSII\'KOMSTIGN. -
AANVULLIGNDIG PERSONELE BELASTING. - NA
TIONALIG CRISISBI.JDHAGE.- THIGFFEN SLECHTS 
DE SOMMEN, OPGEBRACHT DOOR DIG BEROEPS
VEUlUCH'l'lNOEN Olf DOOR. DE BEROEPS,VERK

ZAAM.HEID l~N DIE 'VINSTEN OF INKOM:S'J'EN 

UITMAKEN. 

12° INKOJVISTENB.I!JLASTINGEN. -
VERBETEHING VAN EEN ONJUISTE AANGIFTE. -

VESTIGING VAN EEN AANVULLENDE AANSLAG. -
RAMING VAN DE BIGLASTBAU.E GHONDSLAG BIJ 

l\IIDDEL VAN TEKENEN OF INDICIEN VOORTKO
MEND YAN Hl~'l' BEZIT VAN BEUU.SWAARDEN 01' 

7 OCTOBER 1944. - vVETTELIJKHEID. 

13° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERINU \'AN EEN ONJUlS'l'E AANGIFTE. 
VES'l'IGING VAN EIGN AANYULLIGNDE AANSLAG. 
RAwiiNG \'AN BE BELASTBAHIG GBONDSLAG BI.T 

wilD DEL VAN DE TEKENEN OF INDICIEN VOORT
KOMIGND VAN HET BEZIT VAN BEURSW AARDEN 

OP 7 OCTOBER 1944. - WETTELIJKHEID OP 
VOORWAARDE DAT DEZE BEUHSWAARDEN GE
DURENDE HET BIGLASTBARE TI.JDPEHK VERWOR
YEN WEHDEN. 

1±0 SPEOIAL.I!J BELASTING OP DE 

WINSTEN VOORTSPRUITENDE UIT 
LEVERINGEN EN PHESTATIES AAN 
DE VIJAND. - ExTRA-BELAS'l'lNG OP DE 
IN OOHLOGS'l'IJD BEHAALDE EXCEP'l'IONELE IN
KOMSTEN, VOOUDELEN EN WINSTEN, - VER

:h-IOEDEN DA'l' DE KRACHTENS DE BESLUITWET 
VAN 6 OCTOBER 1944 AANGEGEVEN ACTIVA IN 
BELGISCHE EN VREEMDE TITELS,, VAN BELAST

BAHE INKOMSTEN YOORTKOMEN. - VERMOE
DEN VOORBEHOUDEN VOOR HIG'f VESTIGEN VAN 

DE SPECIALE BELASTINO EN DE EXTRA-BELAfl

TlNG INGESTELD DOOH DE 'VE'l"J'EN YAN 15 E:X 

1() 0CTOBEH 1!J4C,. 

1° Het bed·rn_q van de krachtens de be
slnltwet van 6 October 1944 aan_qegeven 
en niet 1tU_qewisselde biljetten van de 
Nntionnle Bunk va:n Belgic, wonlt door 
cle ·lnstelz.iny die de uwnyifte ontvun_qt 
ycboel.'t op een van umbtswege yeopende 
l.'·recUet·rel.:e'll'iny OtJ ncwm ·vwn cle uls 
ei_qenaa:r a.nn_qewezen persoon, en inrZien 
clez·e lle NaUonnle Bank of een bwnle is, 
aoor hot Bestu·ll'l' cler tJOstcheclcs · 'indien 
tle neerleg_qiny in een postlcuntoor _qe
claa 11 werr/, (1). (Besluitwet van G Octo
ber 1!J44 betreffencle de biljetten van de 
Nationnle Bank van Belgie en de gelcl
lleposito':,; iJi nntionnle munt, art. 1, 3 
en 15.J 

2° De bUjetten vnn de NaUonnle Bank 
nm BelgiC, die overeenlcomsti_q de be
slultwet van 6 October 1944 uanyeyeven 
en niet uUyew·isseld we1·den, en clie OtJ 
cen spedule ·reken:lny op nuum vwn de 
elyenanr yeboekt worden, wonlen ve1·
cleeld in t'ijdeUjlr, onbeschilvba1·e vermo
vcns ten belope van 40 percent en in 
rJebloTr,/r,eerde vermo_qens ten belope van 
uO percent (2). (Besluitwet vnn 6 Octo
ber 1944, art. 15 en 17.) 

3° De ei_qenaa-r van lcrachtens de besluit
wet vnn 6 October 1944 aangegeven bil
jetten vnn de Nntionale Bank vnn Bel
flU!, titnlal'is van een speciale 1·eTcening 
rlie T1e-m vnn amlitsweye b'ij cle Natio
nale BnnT,; geovcnd wenl en op het lwe
rliet 1.vnnrvan het becl1·av vrm de niet uit
ue-wissclcle b'iljetten voorlcomt, en, d·tts, 
sch·ulfleiser, ten belope vnn dU bedmg, 
1Ja.n yezegrle bank is, is ten yevol_qe van 
nrtilcel 15 van de besluitwet van 6 Octo
bel· 1944, ove1·drnge1· van cleze schuld
·Porrlerin{l gewonlen, tenvi.il de Schut· 
Tr,ist overneemstet· er van is gew01'
den (3). (Besluitwet van 6 October 1944, 
art. 15 en 17.) 

Jo Het is door (le ovenlmcht nnn rle Schat
Tvist vr~n rle schuldvordering op de Na
tionale Bnnk vnn BelgiC, die de eige
nun1·s vwn cle niet nitgewisselde biljetten 
hebben, uU hoofde van de blolclcering 
vnn 60 percent van het bedrav van de 
speciule lcTachtens n1't-ilrel 15 vnn de be
sluitwet vnn 6 October 1944 yeopencle 
·rel.:eninf! clclt cle bevl'ijcl·in_q verwezenlijkt 
wonlt wm de nL"ttntsa.ne·l"ingslening, in
fiCBtelcl tot opsloTp·inrJ vnn cle geblolc· 

(1) (2) en (3) Sic verbr., 7 November 1950 
(Bull. en PAsrc., 1951, I, 125) en de conclusie 
van het openbaar ministerie in de zaak Bel
gische Staat tegen Duval (ibirl., 1951, I, 127). 
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keenle vennugcns (1). (Besluitwet van 
6 October 1944, art. 15; wet van 14 Oc
tober 1945, art. 2.) 

iJo Uit het fait dat, als tegenpTestatie van 
cle stortinuen tot beV1·ijding van de 
nvwntsaneringslening, aan elke finan
eiele instelUnu globale eertifieaten van 
de lening worden afgegeven, waa1·van 
het befl1·au met het totaal vnn de aan rle 
Sehatkist overgeclmyen yeblokkeenle ae
tivn uvereenste;nt, spru'it voort rlnt 
het vermooen van de speciale relcenin
f!Cil, oeop~·1ul op naam van rle eigenaa1·s 
van rle met 1titgewisselrle biljetten van 
de Nationale Bank, van BeloW, eigen
dom van de Schatldst MJonlt ten gevolrte 
vnn de overd1·acht ten belope van 60 per
cent (2). (Besluitwet vau G Octobpr JH-!~, 
art. 15 en 17; wet van 14 October 1945, 
art. 2 en 3.) 

G0 De Minister van financii:!n is 1Jewake1· 
en beheenZer van tle open/Jare Schat
kist. 

7° De Minister van financii:in, d·ie het 
1·echt heeft /,:ennis te nemen van de 
1·erklaringen vnn bezit van bil:ietten van 
de Na.tionale Bank van BelgiC, gedann 
krnehtens a.1·tilcelen 4 en volgende van 
de besl1titwet van 6 OCtober 1944, heef( 
eveneens, kennis van de speC'inle 1"eke-
11ii1[JCII yeopencl op naam van de eiye
ncwrs van n iet 1tif!fewisselcle biljetten 
va·n de Nntionale Ba:nk, [JC/ilokkee·rrl 
ten belope van 60 percent, cUe de schulrl
vorrlerin.qen rloen bUj lcen warw·vam de 
openba1·e Schatldst tit1tla'!"is is tegen
ove1" de Nntionale Bank, Hii lcent cl1ts, 
tegelij k, het berl·rarJ van de sclw.lrlvo1·
derinyen 011 de ooerd1"rt[JCI"S e1·van (3). 
(Wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, sameugeschakeld op 31 .Juli 
1943, art. 57bis, al. 4.) 

8° Dnnr het fiscaal beheer, dnt een van 
rle afdelingen is 1Jan de algemene admi
nistratie wellce rle Minister van finan
cii!n leiclt, de inlicht-ingen voortlcomende 
11ft rle nnnaiften van de b-il.ietten van 
rle Nationale Bnnlc van Belgie, aedaan 
krachtens aTtikelen 4 en volgenrle van 
de besl1titwet van il OctobeT 1944, 
overeenlcomstirt art·ikel S7bis vwn cle sa
menyeschnkclrle 1vetten bekom.en heeft, 
en n·iet cloo·r het 1titoefenen van de rech
ten vwn opspori11y om het Be7teer toeae
kenrl do01· de wetten van 15 en 16 Octo
lie?· 191;fi d·ie rle uitzonrle1·lijke belastin
yen op rl"e oo'l"logswinsten berloelen, mart 
het poor de vestirti.nrJ vwn cle gewone 
belastin,qen rleze clementon ·inmepen 
·voor het opz·ocken t:nn ellw som cUe 

(1) (2) (3) en (4) Sic verbr., 7 November 1950 
(Bull. en PASIC., 1951, I, 125) en de conclusie 
van het openbaar ministerie in de zaak Bel
giselle Staat tegen Duval (ibicl., 1951, I, 127). 

~•rachtens belasUngswetten ve1·schuldi.r1rl 
1s en unde1· meer als telcenen of ·indic'ien 
wm een urutere gegoeclheicl clan door 
cle actJifJCIJeven ·iulcomsten 1Je1·tooncl. 
wonlt (4). (Wetten betreffende de in
lwmstenbelastingen, art. 55, par. 1, 
al. 4; besluitwet van G October 1944 
art. 4 en volg., 15 en 1i · wetten var{ 
15 en 1G October 1945.) ' 

!Jo TVnnneer het beheer, na het cijfer van 
rle aangeoeven inkornsten onj1tist be
vunclen te hebben, een rwnvullende ann
sla,q vestigt,_ client het de vestiging van 
rleze nanslag te rechtvaardigen. 

Het bewijs ·van cle elementen, rlie tot 
l/1"01/rlslay clie11en om rlie aanvullenrle 
nnnsla.r1 te 1·echtvaanUrJcn, rnap {!eleverd 
wonlen, .zo voor cle rechtspersonen als 
voor rle nnt1turUjlce personen, volgens 
rle tekenen of hulic'ii:!n wa.ant'it een g·ro
tere {fC!fOCrlheitl blijkt clwi uit de aan
{!C.IJC'Ven inlcomsten (5). (Wetten be
treffemle de inkomstenbelastingen ar-
tikel 55.) ' 

10° H et beheer, clat het cijfer van de aan
gegeven inkomsten onju .. ist bevonden 
heeft, ma{!, om rle aangifte te ve1·bete
ren en een arwvulle11de annsla{J te vesti
rten, van het bewi._ismiflrlel dooT telcenen 
of indicii:!n slechts yebnt.ilc malcen in rle 
·1nate wrwt·in zi:i bijkomenrle inlcomsten 
aan het Hcht bren_qen. (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 55.) 

11 o hi zulcen van belasUng op de berlrijfs
inkomsten en li'ij[!evolg in zaken van 
cttmvnllende tJersonele belasting en van 
nationale crisisbijrlrage, treft de aan
sln[! slechts de door de beroepsverrich
tingen of door de be1"0etJswer7czaamheicl 
vnn de belastin.IJ1Jli6htiye opgebrachte 
sommen en activa die wi.nsten of in
loomsten nUmnken (()). (\Vetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25.) 

12° Ret bezit, als eigenaar, van bew·s
waarden op 7 October 1944 lean, in prin
cipe, een telcen of aanwi,izing 1titmalcen 
van een rwotere rteuoeclheirl dan cUe 
wellce u.U de aange,qeven inlcomsten 
l!li.ikt. (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55.) (Stilzwijgende 
oplossing.) 

(5) Raadpl. .verbr., 29 Maart 19,19 (A1T. 
Ve1·ln·., 1949, blz. 220; Bnll. en PAsrc., 19+9, 
I, 252). Raadpl. ook verbr., 23 en 30 Mei, 
27 Juni en 4 Juli 1950 (Arr. Ve1·br., 1950, 
blz. 597, 608 en 704; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 669, 688, 757 en 801, en de conclusie van l1el; 
openbaar ministerie, biz. 669, nota 5, biz. 689, 
en nota 2, blz. 757). 

(6) Zie verbr., 28 November 1933 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 85); 11 December l9·H (il1id., 
1945, I, 63). 
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13° TVMmee1· he.t beheer cle actng·itte van 
cle belastinrmMchUge onhtist heeft be-
1;o1ulen maalct het bezit, als eigenaa1·, 
van bC'111'SWact1'clen op 7 Octobe1· 1944 
slechts een ·teken of aanwijzing ttit van 
een f/1'0tere gegoeclheicl clan die wellce 
nit cle aanyegeven inkomsten blijlct, dat 
·voor de vestiyiny van de an?lvttllencle 
aanslay nls bewijs lcctn dienen, in
rlien deze· beu;rswaanlen yedtwencle de 
belnst1Ja1·e pe1"iode ve1·worven we·rden. 
(Wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55.) 

14° Ret ve1·moeden, dnt de nctiva in Bel
.rtische of m·eemde titels, cz.ie als eigen
!lom vcm cle lJelast-inyplichUye nangeye~ 
·ven tvenlen en 1.VCW1'Vctn deze n·iet heeft 
lcunnen bewijzen er v661' 10 Mei 1940 
eiyenacw vnn te zijn yeweest van be
lnstbnre inlcomsten voortlcomen, is een 
nitzonderUjlc bewijsmiddel, voorbehon
den voor de vestiying vnn de bij de wet
ten van 15 en 16 October 1945 ingestelde 
l!elnstingen. (Wet van 15 October 1945 
tot invoering van een speciale belasting 
op de winsten voortspruitende uit leve
ringen en prestaties aan de vijand, 
art. 4, par. 1; wet van 16 October 1945 
tot vestiging van een extra-belasting op 
cle buitengewone, in oorlogstijd behaalde 
inkomsten, winsten en voordelen, art. 2, 
par. 3.) 

(llELGISCHE STAAT, MINIS'l'EIUE YAN FINj\NCIEN, 

'1'. POLOME.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
7 van de besluitwet van 31 Jannari 1945 
betreffende de telling van sommige roe
rende activa (Belgisch Staatsblacl van 
9 Februari 1945, nr 40), en eventneel 
57bis, aline a 4, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengeschakeld 
bij besluit van 31 Juli 1943, hetwelk para
graaf 2 is geworden van artikel 577Jis 
van dezelfde wetten samengeschakeld bij 
besluit van de Regent van 15 Januari 1948, 
doordat het bestreden arrest, door te be
slissen dat de administratie der belastin
gen tot vestiging van de gewone be
lastingen geen gebrnik mag maken van 
de tekenen en indicien die voortvloeien 
nit het deponeren van de biljetten van de 
bankactiva, van de deposito's bij de post
checkdienst, bij de Spaarkas, enz., de be
palingen schendt van artikel 7 van de 
besluitwet van 31 Januari 1945, betref
fende de telling van sommige roerende 
activa (Belgisch Stnatsl!lacl van 9 Fe
bruari 1945, nr 40), die onder meer met 

een algemeen fiscaal doel, dit wil zeggen 
ter beschikking van de fiscale besturen 
met het oog op aanslag in om het even 
welke belasting, ter beschikking van de 
Minister van financHin, de aangiften van 
geldsommen stelt, ingecliend krachtens ar
tikel 4 van de besluitwet van 6 October 
19+4 betreffemle tle biljetten van de N a tio
nale Bank van Belgiioi alsmede de geldde
posito's in landsmunt : 

Overwegende dat het b.estreden arrest 
er op wijst dat de administratie, wijl 
zij verweerders inkomstenaangifte on
juist heeft bevonden en wijl vermeerde 
niet heeft geeist dat zij de fiscale commis
sie zou raadplege, het bewijs van de on
juistheiCL van het bedrag der aangege
ven inkomsten client te leveren en dat 
de administratie deze onjuistheid beweert 
te bewijzen door indicien welke een ho
gere graad van gegoedheicl doen blijken 
dan nit de aangegeven inkomsten voor
komt, tekenen welke in onderhavig geval 
volgen uit de beweerde vermogensver
meerdering welke cloor verweerder gedu
rende de oorlogsperiode werd verwezen
lijkt en door de maatregelen van de 
maand October 1944 met betrekking tot 
de munt aan het licht gebracht werd; 

Dat het arrest beslist dat de adminis
tratie het recht niet heeft van deze in
lichtingen gebruik te maken om ten laste 
van verweerder de in de gewone belasting 
belastbare gronclslag te vestigen; 

Overwegende dat de door de voorzie
ning gestelde vraag of de ambtenaren 
van de administratie van financRin de 
door de maatregelen betreffende de munt 
va!) October 1944 aan het licht gebrachte 
inclicien in de uitoefening van hun ambt 
ontdekt hebben en of, bijgevolg, de 
Staat, luidens artikel 57bis van de sa
mengeschakelde wetten, ze mag inroepen 
voor het opzoeken van enige som ver
schuldigd ingevolg·e de belastingwetten, 
dus zowel krachtens de wetten op de 
gewone belastingen als ingevolge cle wet
ten op de uitzonderlijke belastingen; 

Overwegende dat het verslag aan de Re
gent, welk de besluitwet van 6 October 
1944 betreffencle de biljetten van cle Natio
nale Bank voorafgaat, aanstipt dat << met 
behulp van deze maatregelen de openbare 
macht in staat zal zijn het vraagstuk van 
de clefinitieve sanering zowel van de munt
omloop als van de openbare financHin in 
volle zekerheid op te lossen Jl ; 

Dat clit verslag het voornemen van de 
wetgever te kennen geeft in het bezit van 
deze biljetten inclicHin te zien om een ge
goedheid te bewijzen waaruit een bepaald 
inkomen blijkt ; 

Overwegende, weliswaar, dat geen en
kele uitdrnkkelijke bepaling van de wet 
voorschrijft clat de aangifte aan het fis
caal dossier toegevoegd of aan het Minis-
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terie vari financien onderworpen zal wor
den maar dat het recht, voor 'de Minister 
van financien, van deze aangiften kennis 
te nemen voortvloeit nit de economie van 
1le besluitwet van 6 October 1944 op de 
bankbiljetten en nit de daaropvolgende 
wetsbepalingen; 

Overwegende, incler<laacl, clat artikel 15 
van die beslnitwet bepaalt : dat het be
drag van de gedeponeenle en niet geruilrle 
biljetten op het krediet van een speciale 
rekening, gebracht wordt welke van 
ambtswege op naam van de in de aangifte 
als eigenaar aangednide persoon wordt ge
opend, door de inrichting die de aangiHe 
ontvangt, inrlien deze de Nationale Bank 
van BelgH! of een bank is, of door de Post
checkdienst, indien het deposito op een 
postkantoor gesclliedt; 

Dat nrtikel 17 van cle beslnitwet bepaalt 
dat deze op bijzoi1dere rekening gebrachte 
vermogens in tijdelijk onbeschikbare ver
mogens ten belope van 40 t. h. en in ge
blokkeerde vermogens ten belope van 
GO t. h. verdeeld worden; 

Overwegenlle dnt, volgens m·tilrel 2 van 
dl' wet van 14 October 1945 betreffeude rle 
geblokkeerde of tijdelijk onbeschikbare 
activa, F;tortiug op tle mnntsaneringsle
ning ten einde de krachtens artikel 15 van 
rle beslnitwet van 6 October 1944 betref
fende de biljetten van de Nationale Bank 
geblokkeenle activa op te Rlorpen, ge
scbiedt door overdracht aan de Scbatkist 
van de sclmldvorderingen op de Nationale 
Bank- voortvloeienrle nit de blokkeriug 
van het aaudeel 60 t. h. van de speciale 
rekeningen geoiJeud bij toepassing van 
artikel 15 van voornoemcle beslnitwet van 
6 October 1944 en van de nnvolgende be
palingen; 

Dat nit deze bepaliugen van cle wet 
vnlgt clnt de eigenaar vnn tlP aang·egeven 
biljetten, honcler van een bijzomlere op 
zijn namn geopemle rekening, schnldeiser 
vnn de Nationale Bank is; clat hij over
llrnger worllt van deze Rclmldvorclering, 
en cle Openbare .Schatkist overneemster er 
van; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel il vnn de wet van 14 October 1945, als 
tegenwnarde van de bi.i nrtikel 2 bedoelcle 
stortingen, aan elke financiele inriebting 
globale certificaten van de lening znllen 
-\vor\'len afgegeven, waurvan het beclrug 
met het tol:aal van de aan de Schnt.kist 
overgeclragen geblokkeerde activa over
eenstemmtm za l ; 

Dat aldus ten gevolge van de over
dracht het vermogen van de bijzondere, 
op naam van de eigenaar van de aang·e
geven en niet gernilcle biljetten, geopencle 
rekening·en ten belope van 60 t. h., eigen
dom wordt van de Schatkist; 

Dat de bewaker en beheerder van de 
Openbare Schatkist, de Minister van finan-

cien vertegenwoordigd door de beambten 
van zijn departement, kennis neemt van 
de bijzonclere rekeningen die de schuld
vorderingen waarvan de Openbare Scbat
kist honder is tegenover de Nationale 
Bank aan het licht brengen en clat hi.i 
clus de overdragers en de bedragen van de 
schuldvonleringen kent; 

Overwegende, bijgevolg, dat het niet bij 
de nitoefening is van cle bevoegclheden van 
onderzoek, welke haar door de wetten 
van 15 en 16 October 1!145 betreffende de 
uitzonderlijke belastingen op de oorlogs
winsten verleencl worden, clat de fiscus
ndministratie kennis heeft gekregen van 
de tekenen en inclicien waarnaar zij de 
belastbare gromlslag heeft geraamcl; 

Dat het overeenkomstig artikel 57b'is 
van cle smnengeRchakelcle wetten is clat 
dt~ fiscnsaclministratie, die een van de af
delingen is van algemene administratie 
welke cle Minister van tinnncien leidt, de 
inlicbting·en heeft bekomen voortkomencle 
nit de aangifte van de door verweerner 
ingediencle biljetten; clat de St. a at nie 
inlicbtingen wettelijk mag inroepen tot 
opzoeking van elke som die krachtem; 
de bel:mtingwettPn verschulcligd is; 

Wnarnit volgt clat het arrest, door te 
beslissen dat cle aclministratie geen reke
ning mag hmHlen met de indicien die aan 
llet licht gebracllt werclen door de maat
regelen voorzien bi.i de besluitwet van 
6 October 1944, betreffende de bil.ietten 
van de Nationnle Hank van Belgie, de 
wettelijke bepaling·en !weft geschonclen 
die in bet mid del "'orden ingeroepen ; 

Over het tweecle miclclel : schending van 
artikel 5i'i van cle wetten betreffencle de 
iilkomstenJ)elastingen samengeschakeld bi.i 
beslnit van 31 Juli 1943 en bij besluit van 
de Regent van Iii .Januari 194R, doordat 
bet arrest de administratie de bewijslast 
oplegt nm de onjuisthei!l van de bijko
mencle inkomsten die zij beeft bepaald, 
door micldel van cle aanwijzing << bezit van 
titels », waarop zij zich beroept, dan wan
neer deze bewijslast op de belastingplich
tige rust : 

Overwegencle clat, in tegenstelling met 
wat aanlegger in het tweede micldel be
weert, het bestreden arrest niet op de ncl
ministratie cle last legt van bet bewijs van 
cle juistheicl van cle door midclel van de 
aanwijzing « bezit van titels ll . bepaalde 
bijkomencle inkomsten; dat het erkent dat 
de aclministratie bet recht heeft het bezit 
van beurswaanlen in te roepen als aan
wijzing van een bogere graad van gegoecl
lleicl dan cl e aangegeven inkomsten laten 
blijken, maar dat het betwist dat de acl
ministratie het recht heeft op cleze aan
wijzing een gelijkaarclig vermoeden toe 
te passen als datgene ingesteld door de 
wetten van 15 en 16 October 1945 betref
fencle de bijzondere en nitzonderlijke be-

., 
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lastingen; dat het in ZlJll beschikkencl 
gecleelte nitdrnkkelijk beslist clat << cle 
aangiften van titels tot vestiging van 
rle gewone belastingen mogen worden ge
brnikt )) doch « zoncler dat a an cleze aan
giften enige eigenschap van rechtsvermoe
den wordt gehecht )) ; 

Overweg·ende dat, wanneer de aclminis
tratie, gebruik makend van het recht van 
nuzicht dat haar door artikel 55 van de 
Ramengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen is toegekend, een 
aanvnllende aanslag vestigt, zij gehouclen 
is de vestig·ing vm1 cleze aanslag te recht
vaanligen en het bewijs bij te brengen 
van de gegevens welke haar tot grondslag 
rlienen; clat zij te clien eincle cle door arti
kel 55 van cle samengeschakelcle wetten 
ingestelcle bijzondere wijze van bewijs
lel'ering mag volgen, luiclens welke cle ra
ming van cle belastbare gronclslag, zowel 
voor cle rechts11ersonen als voor de na
tnurlijke personen, mag worden gedaan 
volgens tekenen of indicH~n waaruit een 
hogere graacl van geg·oeclheicl clan nit de 
aangegeven inkomsten blijkt; 

Overwegende, alleszins, clat inzake be
clrijfsbelasting, en clienvolgens inzake 
annvullencle versonele belasting en natio
nale crisisbelasting, in de mate waarin 
deze onc1erscheiclen belastingen op cle
zell'de grondslagen en volgens clezelfde 
modaliteiten als de bedrijfsbelasting wor
den geind, de aanslag · enkel de door de 
beroepsverrichtingen en werkzaamheden 
van de belastingplichtige opgebrachte 
sommen en activa treft, die belastbare 
winsten of inkomsten uitmaken ; dat rle 
administratie, binnen het kader van de 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, dientengevolge en
kel haar toevlucht tot cle bijzonclere wijze 
van bewijslevering van artikel 55 nemen 
mag om een aangifte te verbeteren en 
een aanvullende aanslag te vestigen, in cle 
mate wnarin cle tekenen en inclicien bij
komende inkomsten aan het licht brengen; 

Overwegende ten andere, clat inzake ge
wone belastingen, het bezit als eigenaar 
van benrswaarclen op 7 October 1944 geen 
teken of aanwijzing uitmaakt van een ho
gere graacl van gegoeclheicl clan uit de aan
gegeven inkomsten blijkt, tenzij die waar
den tijclens het belastbaar tijdperk ver
worven werclen ; 

Overwegencle dat het inroepen, als een 
der bij alinea 4 van paragraaf 1 van arti
kel 55 van de samengeschakelde wetten 
voorziene tekenen of inclicH!n, van het be
ilit in eigenclom, op 7 October 1944, van 
heurswaarden waarvan niet is bewezen 
dat zij tijclens het belastbaar tijdperk ver
worven werclen, zou gelijkstaan met, in
zake gewone inkomstenbelastingen, toe
passing te maken van het rechtsvermoe
clen ingestelcl door artikel 2, para-

granf 3, van cle wet van 16 October 1945 
tot invoering van een extra-belasting op 
de in oo1\logstijcl behanlcle exceptionele 
winsten, krachtens welke worden geacht 
van belastbare inkomsten voort te komen 
rle ltctivn in Belgische of vreemcle effecten 
clie, tel' voldoening nan de besluiten vnn 
6 October 1944, als eigenclom van de belas
tingschuldige werden aangegeven en waar
van cleze niet heeft kunnen bewijzen er 
van v66r 10 Mei 1940 eigenaar te zijn ge
weest; 

Overweg·ende dat het door artikel 4, pa
ragraaf 1, van cle wet van 15 October 194.'i 
en cloor nrtikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 October 1945 ingesteld vermoeden 
een uitzonderlijke wijze van bewijsleve
riug is cUe tot het vestigen van de bij 
cleze wetten ingestelcle belastingen is voor
behouclen ; 

Overwegencle dat nit het enkel bezit 
van beurswaarclen op 7 October 1944 niet 
kan worden afgeleicl clat deze tijclens het 
belastbaar tijclperk verworven werden; 

Overwegencle clat noch uit de vaststel
lingen van het bestreclen arrest, noch uit 
de regelmatig bij cle rechtspleging ge
voegcle stnkken blijkt dat deze beurswaar
clen zich niet reeds v66r cleze periode in 
het bezit van verweercler bevonclen; 

Dat het gegeven, waarop de administrn
tie steunt, cle vergelijking niet mogelijk 
maakt waaruit een vermeerdering van cle 
activn zou kunnen blijken en geen teken 
of aanwi.izing uitmaakt van een hogere 
graacl van gegoeclheicl dan uit cle aangege
ven inkomsten blijkt; 

Dat het bestreclen arrest, in dit opzicht, 
cle in het micldel aangec1uic1e bepalingen 
niet lweft geschonclen; 

Over het clercle middel : schencling van 
artikelen 26 en 55 van de samengescha
kelcle wetten betreffencle de inkomstenbe
lastingen, doorclat het bestreclen arrest nit 
c1e belastbare inkomsten de totaliteit van 
de sommen weert welke voor de huishou
clelijke uitgaven aangewend werclen, zon
der te bewijzen dat geen enkele van deze 
sommen nit tijdens het belastbaar tijcl
perk verwe~enlijkte bedrijfsinkomsten 
voorkomt : 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
dat de aclministratie, als inclicHln, behalve 
c1e ingevolge de besluitwet van 6 October 
1944 verrichte aangifte van bankbiljetten, 
de huishouclelijke uitgaven van verweer
der inroept ; 

Dat het bestreclen arrest, zoncler het be
drag van cleze uitgaven aan betwisting te 
onclerwerpen, op volstrekte wijze aan de 
aclministratie het recht ontzegt huishoude
lijke uitg·aven in te roepen als tekenen of 
indicien van een hogere graacl van gegoecl
heid clan nit de nangegeven inkomsten 
blijkt; 
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Overwegende dat het arrest, verre van 
vast te stellen dat tegen de tekenen of 
indicien in, welke cle administratie in
roept, verweerder het bij alinea 4 van pa
ragraaf 1 van artikel 55 van de samenge
schakelcle wetten voorziene tegenbewijs 
bijgebracht heeft, beslist dat de adminis
tratie, van haar zijde, de onjuistheid van 
cle aangegeven inlwmsten niet heeft be
wezen en dat het zocloende de door cle 
wet bepaalcle bewijslast omkeert; 

Waaruit volgt dat bet arrest cle in het 
miclclel ingeroepen wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
'clen arrest, behalve in zover het zegt 
dat van de aangiften van titels gebruik 
mag worden gemaakt tot vestiging van 
de gewone belastingen, zoncler dat even
wel aan cleze aangifte een eigenschap van 
recbtsvermoeden naar de zin van de wet
ten van 15 en 16 October 1945 wordt ge
hecht; beveelt dat onclerllavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
het Hof van beroep te Brus!lel en dat mel
cling ervan zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroorcleelt verweerder tot twee 
rlerde en aanlegger tot een dercle van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar !let Hof van beroep te Gent. 

12 December 1950. - 2" kamer. - Voor
zi.tter, II. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vandermersch. - Gelijlcl~ti
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - PleiteT, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 13 December 1950 

1" VERKEEH. - GE~IEicNTEREGLEMENT DAT 
ALS MAXL\lUM-SNELHElD 25 IOLOME'l'ER PER 

UUH TOELAA'l'. - YERKEERSTEKEN DA'l' EEN 
SNELHEID HOGEr: DAN 40 KILOJI.IE'l'EU VER
!liED'l'. - PLAA'l'SING VAN HET VERKEERS
TEKEN DOOR HE'l' OEMF~lci'iTEREflLEMENT GE-. 

HECHT\'AAHDIGD. 

2° VERKEER. - VERKEERSTEKF:N DAT EEN 
l\IAXIMUM-SNELHEID AANDUIDT. - lNTREK
KINO VAN DE BESCHIKKlNG DIE EEN VEHKEF:RR

'l'Ein:N HAD INGES'l'ELD WAARJli,J HE'l' EINDE 
YAN DE TOEPASSINGSS'l'ROOK WAS AANIIEDUD. -

ZONDEH UI'l'WERKING OP DE BINDENDE KRACH'r 
VAN HET VERKEERS'l'EKEN DA'l' EEN MAXIMUI\f
S:I'ELHEID AANDUIDT. - BESTUURDER VAN 

AUTOVOERTUIG DIE, ZONDER OOI'l' TE VERTRA
GEN, MET EEN HOGERE SNELHEID DAN DEGENE 
DIE ZIJ AANDUIDEN VERSCHEIDENE VERKEER
STEKENS VOORBIJRIJDT. - lKBREUK OP AR

'l'IKEL 5, 1, 2°, VAN HET VERREERSWETBOEK. 

1 o Een gemeentereglement, dat als max·i
'rwum-snelheid 25 kilomete1· per uur be-

paalt, rechtva,anligt liet plaatsen van 
·verkeerstekens clie ter kennis bren.gen 
van de we.Qgebntilrers clctt een ,qrote,re 
snell/ eitl clan 40 lcilometer ve1·ooden is. 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 132, 
2, 10°.) 

2° Jloewel rle beschikkh1[/, cUe een ve1·
keersteken hacl 'inyestelrl tot nandu,idin.Q 
van de g·rens vnn cle toepnssinrtsstrook 
1mn een vei'keersteken dat een rnaxi
murn- snelheid oplegcle, ingetroklcen 
wenl, behoudt clit lnatste ve,rkeerstelcen 
liinrlencle lrmcht. JJ1oet, liijgevolg, ver
oonleelcl wonlen om zich 11iet naar de 
cuww,ijzingen van cle cloo1· cle ove1·heirl 
'in rJelinl'ilc genomen verkee1·stelrens ge
schilrt te helilien, cle liestuu.nlel· van een 
nutovoertu,ig clie, zondeT eenrnaal te 
vertragen, met een gmtere snelheicl dan 
de rnnx'ilmt m-snelhe·id clie Z'ij aamlu'iclen 
ve1·sche-i.clene 1Jerlcee1·stelrens voo1·b·if
rijdt. IKon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 5, 1, 2°, en art. 132, 2, 10°.) 

AGREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestl·eden 
vonnis, op 27 Mei 1950 in hoger beroe11 
rloor de Correctionele Hechtbank te 
Brussel gewezen; 

Over bet eerste middel : schencling van 
artikelen 97 van cle Gronclwet, 1 en 2 van 
tle wet van 1 Augustus 1899 houdende her
ziening van de wetgeving en cle reglemen
ten op de politie van het verkeer, gewij
zigcl door cle wetten van 1 Augustus 1924 
en 16 December 1935, 1, 5, 2°, 41, 42, 132, 
2, 10°, van het koninklijk besluit van 
1 Fellruari 1934 houclende algemeen regle
ment op de verkeerspolitie, 1 en 2 van bet 
gemeentereglement van de gemeente Zellik 
van 14 Maart 1927 : 1° doordat het be
Rtreden vonnis aanlegger heeft veroor
tleeld om verzuimcl te hebben zich te schik
ken naar de aanwijzingen van de door cle 
overlleid in voege gebrachte verkeerste
kens, welke, in onclerllavig geval, een ma
ximum-snellleid van 40 lnn. per nur toe
lieten, hoewel het impliciet vaststelt dat 
g-een enkel provindaal of gemeenteregle
ment op de litigieuze plaats clergelijke be
perking van snelheicl bepaalt, cloch dat 
uitsluitencl een op 14 Maart 1947 wercJ 
ingevoerd gemeentereglement een snel
heid van 25 km. per u1n· bepaalt, dan wan
neer, overeenkomstig de algemene econo
mie van bet thans gelclende reglement op 
de politie van het vervoer en het verkeer, 
de bij vom·meld artikel132, 2, 10°, van ge
zegd reglement voorziene verkeerstekens, 
waren zij zelfs reg-elmatig naar de vorm, 
in alle veronclerstelling slechts bindende 
kracht kunnen hebben indien zij steunen 
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op een provinciaal of gemeentereglement 
dat uitzonderlijk, op een plaats die het 
bepaalt, een vermindering van snelheid 
voorziet, en in zover gezegd reglement 
aanduidingen, ter kennis van de belang
hebbende wordt gebracht door geschikte 
opschriften of voorwaarde die niet ver
vuld is wanneer, zoals in onderhavig ge
val, cle door llet reglement bepaalde ma
ximum-snelheid niet met de op de ver
keerstekens aangeduide snelheid overeen
komt; 2° doordat het vonnis althaiis, aan
leggers te veroordeling, op dubbelzinnige 
en strijdige motieven steunt, welke niet 
toelaten na te gaan of de litigieuze tekens 
als hebbende een bindencl karakter be
scllouwd werden enkel omdat zij << regel
matig naar de vorm waren ll, of ook om
dat zij terzelfclertijcl een geschikte wijze 
van bekenclmaking van de voorsc)lriften 
van vermeld gemeentereglement zouden 
uitgemaakt llebben (schending van arti
kel 97. van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat, verre van de afwezig

lwid vast te. stellen van een reglement dat 
een maximum-snelheid van 40 km. per uur 
bepaalt, het bestreden vonnis hierop wijst 
clat er een gemeentereglement bestaat dat 
als maximum-snellleid 23 km. per uur 
bepaalt; dat dergelijk reglement elke snel
lleid die 40 km. te boven gaat verbierlt en 
de plaatsing rechtvaardigt van tekens 
welke deze beperking van snelheid ter 
kennis van de weggebruikers brengen ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

beslist dat de litigieuze verkeerstekens 
een bindend karakter hadden terzelfder
tijd omdat zij regelmatig naar de vorm 
waren en omdat zij een geschikte wijze 
van bekendmaking van een gemeentere
glement uitmaken; dat deze motivering 
noch dubbelzinnigheid, noch tegenstrij
digheid behelst; 

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

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 7 en 9 van de Grondwet, l en 2 
van de wet van l Augustus 1899 hou
dende herziening van de wetgeving en de 
reglementen op de politic van het vervoer, 
gewijzigd door de wetten van l Augustus 
1924 en 16 December 1935, 5, 2°, en 132, 2, 
10°, van het koninklijk besluit van l Fe
bruari 1934 houdende algemeen reglement 
op de verkeerspolitie, 5 van het besluit 
van de Regent del. 16 October 1947 hou
dende wijziging van het algemeen regle
ment op de politic van het vervoer en bet 
verkeer, cloordat het bestreden vonnis 
aanlegger l1eeft veroorcleeld om verznimd 
te hebben zicll naar de door de overheid 
in gebrnik gestelde verkeerstekens te 
schikken, in llet onderhavig geval de .te
kens welke door voormeld artikel 132, 2, 

10°, van het algemeen reglement op de 
verkeerspolitie zijn bedoeld, dan wanneer 
de verkeerstekens waarover het gaat 
clienen beschouwd als naar recllt van aile 
bindende kracht ontbloot, claar de wetge
ver willens heeft verzuimd hun toepas
singstreek te beperken, en dat, in derge
lijke voorwaarclen, de rechtbank niet, 
zonder zich willekeurig in de plaats van 
de wetgever te stellen, zich het recht zou 
kunnen aanmatigen zelf in feite rekening 
gellouden met de bestanddelen . van de 
zaak, de uitgestrektheid van deze toe
passingstreek te bepalen ; 

Overwegende dat, na door artikel 13, 
nr 15 van het besluit van de Regent del. 
18 October 1946, een teken ingevoercl te 
hebben dat het einde der streek aancluidt 
binnen welke het teken nr 10 client nage
leefd, de wetgever deze bepaling lleeft in
getrokken (besluit van de Regent cld. 
16 October 1947, art. 5), doch artikelen 5 
en 132 van het algemeen reglement betref
fende clit teken onveranderd heeft gehand
haafd ; dat daaruit duidelijk bUjkt dat de 
wetgever het teken nr 10 heeft willen be
houden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger wanneer llij de 
tekens voorbijreecl op geen enkel ogen
blik vertraagd heeft; dat, vermits de straf 
door deze vaststelling gerechtvaardigd is, 
het midclel zonder belang is in zover 
het steunt op het gebrek aan bepaling van 
de strook tussen de tekens binnen welke 
clit verbod diende nageleefd; 

Overwegende dat de · substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en c1at de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

13 December 1950. - 2" knmer. ~ Voor
.zitter, H. Louveuux, voorzitter. - Yer
slanrJeve·r, H. Sollier. - GeHjklwidendc 
conc/.ns'ie, H. Colard, aclvocaat-generaul. 

2" KAMER.- 13 December 1950 
BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.- Pou

TIERECH'l'BA,~K DOOR BEBCHlKKIMl \'A:'i Ill~ 

HAADKAMICR WAARBI.J VERZACH'l'ENDE miS'l'AN
DTGHEDEN WORDEN AANGEi"\OMEN MET EEN BE
'l'ICHTING VAN ONVRIJWILLlGE YER,VONlHNGEN 

TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE IN KENNIS 
GESTELD. -"DOOR RECHTSTREEKSE DAGVAAR
DING 0:\'DER DE RENAMING YAN INBREUK OP DE 
\'ERKEERSPOLITIE EN ZONDER VOORAFGAANOE 
AANNEMING VAN VERZACIITENDE OMSTANDIG
HEDEN IN KENNIS GESTELD MET FElTEN DIE 
EEN BETICHTING VAN ONVRI.JWILLTGE VERWON
DINGEN 'l'EN LASTE VAN EEN ANDERE BEKLAAGDE 
ZOUDEN FITMAKEN. - 0NBEVOEGD OM VAN 
DEZE 'fWEEDE BETlCHTlNG KENNIS TE NEMEN. 
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- MAG ZICH NIE'l' ONBEVOEGD YERKLA BEN 
OM VAN DE EERS'l'E KENNIS 'l'F. NEMEN, -
MAG ZEL~' EN YOOR DE EEHRTE MAAL NIET 
WIJZEN OP DE VERKNOCHTHEID 'l'USSEN DE 

l'EITEN WAARMEDE ZIJ li\ KENNIS IS GESTELD 
EN l'EI'l'EN DIE NIE'l' ZIJN OPGEDRAGEN AAN EEN 

RECHTER DIE BEVOEGD IS OM ERVAN KENNIS 
1'E NEM.:EN. 

De pol-it·ie1·echtban k, door een ven~:ach
temle omstandigheden aannemende be
schilclC'inrJ van rle 1·aadlramer met een 
betichting van onvri,iwWige venvo11fUn
gen ten laste van een belclcw.gde in ken
nis gesteld, mng zich niet onbevoe.ocl ver
klaren door zelf en voo·r de ee1·ste mcwl 
te wijzen op lle ve·rknochtheirl tnssen rle 
feiten va.n deze bet-ichtinrJ en die wellw 
een betichtin.o van onvrijwillige ve1·-. 
wondingen ten laste 1;an een andere be
Tclan,qde zouden 1t:ltmal<en, dan wanneer 
zij zich onbevoegd verlclna1·t om van 
!lcze tweede betfcht-inr1 kennis te nemen 
omrlnt Z'ij ermede floor rechtstreekse 
da.gv(lnrding in T.:ennis we-rd gesteld, on
dc1' rle ben(lming van ·inb'reuJc op de ve1·
Tcee1·spoUtie, zonde1· voo1'(lfga(lncle (l(l11-
neming va.n verzachtenrle omstwndiglle
den, en alllus V(lststelt dat de beticht-inrt 
niet aan een ,·echte1· rUe bevoegd is om 
e1· kenn·is vwn te uemen opgecl1·ngen 
is (1). 

(PROCUREUR DES KONINOS TIC NEUl'CHATEAl', 

INZAKE COLLIGNON EN THOMAS.) 

ARREST. 

I-lET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
13 Juli 1950 door de Procureur des Ko
nings bij de rechtbank van eerste aanleg 
te Neufchateau ingesteld; 

Overwegende dat door de beschikking 
van de raadkamer van deze rechtbank op 
23 September 1949, Gabriel Collignon, 
'beenhouwer, wonende te Redu, bij aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
naar de bevoegde politierechtbank verwe
zen werd om te Reclu, op 22 Juli 1949, on
vrijwillig bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om· de 
persoon van een ander aan te randen, ver
wondingen aan Emile Thomas en Paul 
Gillain veroorzaakt te hebben; 

Overwegende dat, kennis hebbencle van 
deze betichting, en tevens ook, op dagvaar
ding van de officier van het openbaar mi
nisterie, van inbreuken op de politie van 
het vervoer ten laste van gezegde Gabriel 

(1) Zie verbr., 7 Februari 1944 (A,.,., T'e1·br., 
1944, biz. 89; Bull. en PAsrc., 1944, I, 181, en 
de nota's), alsook de talrijke arresten, gewe
zen onder meer toL regeling van rechtsgebied, 
waardoor het Hof sedertdien zijn rechtspraa:k 
heeft bevestigd en nader bepaald. 

Collignon en van Emile Thomas ter 
zelfdcr plaats en tijd gepleegd, de politie
rechtbank te Wellin, bij een op tegen
spraak gewezen vonnis van 11 lVlei 1950, 
zich onbevoegd verklaarde, zowel wat de 
publieke vorrlering als wat de door Emile 
Thomas tegen Collignon ing·espannen bur
gerlijke vordering aangaat; 

Overwegende clat, op boger beroep van 
Emile Thomas en van bet openbaar minif', 
terie, de correctionele rechtbank te Nenf
chateau, bij-een op tegenspraak gewezen 
vonnis vnn 21 .Jnni 1950, de besllssing van 
de politierechtbank bevestig{le om reden 
dat de IDmile Thomas verweten inbreu
ken op artikelen 42 en 96 van cle Wegcode 
een althans gedeeltelijke invloed konden 
gehad hebben op het ongeval waarvan Paul 
Gi.llain het slachtoffer was geweest en dat 
de volitierechtbank, daar zij geen kennis 
had van cle gelegde ten laste van 'l'llomas 
betichting van onvrijwillige slagen en ver
wonclingen die met cle Gabriel Collignon 
verweten feiten verknocht was, zich te
recht onbevoegd heeft verklaard; 

Overwegende dat de beschikking van de 
raadkamer en het vonnis van de in hoger 
beroep uitspraak doende correctionele 
rechtbank beicle kracht van gewijsde heb
ben verkreg·en en dat uit hun strijdigheid 
een negatief geschil van rechtsgebiecl ont
staat welk cle gang van het gerecht be
lemmert; 

Overwegende dat' uit het vonnis del. 
2:1. Juni 1950, in zover het uitspraak doet 
over de door het openbaar ministerie bij 
de politierechtbank tegen Thomas inge
spannen vordering, geen enkel geschil van 
rechtsgebied ontstaat; 

Overwegende dat de politierechtbank, 
clie kennis had van een gecontraventionn
liseercl wanbedrijf ten laste van Gabriel 
Collignon en vnn inbrenken op de politie 
van het verkeer ten laste van deze laatste, 
wat deze inbreuken betreft zich niet mocht 
onbevoegd verklaren met zelf voor de 
eerste maal te wijzen op het verband tus
sen deze feiten en die welke het Emile 
Thomas verweten wanbedrijf van onvrij
willige slagen en verwondingen uitmaken 
en welke niet v66r een bevoegde rechter 
waren gebracht; 

Om clie redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt het op 21 Juni 1950 in 
hog·er beroev door de Correctionele Recht
bank te Neufchftteau gewezen vonnis, 
in zover het de beslissing van onbe
voegdheid van de politierechtbank van 
het kanton Wellin dd. 11 :Mei 1950, aan
gaande de Gabriel Collignon verweten 

.feiten, heeft bevestigd; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Neufchateau en dat mel
cling er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver-
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wijst. de zaak naar de in hoger beroep ze
telende Oorrectionele rechtbank te J\IIar
che-en-Famenne, ovclat over de ten laste 
van Gabriel Collignon gelegde feiten uit
spraak zou gedaan worden. 

13 December 1950. - 2• kamer. - Voo1·
.zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GeUjlcl·widende oonolusie, H. Oolard, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 13 December 1950 

1° REOH'l'EN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - NOTA NA SLUI'flNG VAN 
DE DEBAT'l'EN DOOR DE BURGERLIJKE PAUTIJ 
AAN RET HOF VAN BEROEP GESTUURD. -
RAADSMAN VAN BEKLAAGDE DJE, ZONDER PRO
TEST.NOCH AANVRAAG TOT HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN, EEN OMSTANDIG AN'l'WOORD AAN RET 
HOI< VAN BEROEP HEE~'T LATEN GEWORDEN. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE YER
DEDIGING VAN llEKLAAGDE. 

~o REOHTEN VAN DE VImDFJDIGING. 
- STRAFZAKEN. - BESCHEID NA SLUITING 
VAN DE DEBA'l'TEN AAN RET HOF VAN BEROEP 
DOOR. DE llUUGERLIJKE PAR'f!J GES'l'UURD. -
BESCHEID BETREB'FENDE HE'!' BEDRAG VAN DE 
SCHADEVImGOEDING EN NIE'f DE GEGRONDHEID 
YAN DE BE'riCHTlNG. - GEEN BCHENDINH VAN 
DE RECH1'EN VAN DE VERDEDIGJNG VAN BE
KLAAGDE IN ZOVER ZI,J DE VERDEDIOING TEN 
AANZIEN VAN DE PUBLIEKE VORDElllNG BETREF

FEN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN BEKLAAG
DE. - 'J'ERUGGAVE VAN STUKKEN AAN DE BUR
!lERLIJKE PAR1'IJ DOOR. DE GRIFFIER VAN RET 
HO~, VAN BEROEP. - STUKKEN VUEEMD AAN 
J-IE'r BEWIJS VAN DE RE'l'ICHTING. - GEEN 
llELEMMERING VAN HE'!' ONDERZOEK VAN DE 
YOORZIENINH VAN BEKL1\AGDE TEGEN DE VER
OOIWELING OP DE PUJJLIEKE VORDERING. 

Jo MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGEHLIJKE YORDERIN!l. 
- JVIIDDELEl! AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN BE
KLAAGDE IN ZOVER. ZIJ DE VERDEDIGINCl ~rEGEN 
DE BURGERLIJKE YORDEIUNCl BE'l'REB'l<EN. -
BESCHEID NA SLUI'l'ING VAN DE DEBATTEN AAN 
RET HOF VAN BEROEP DOOR DE llURGERLIJKE 
l'ARTIJ GES'l'UURD. - BESCHEID BE'l'UEF
FENDE RET BEDUAG VAN DE SOHADEVERGOE
DING. - ARREST DA'l' VOOR DIT BEDRAG HE'!' 
DOOR BEKLAAGDE IN CONCLUSIES BEPAALD OIJ
FER AANGENOMEN HEEFT. - 1\i[lDDEL ni,J GE
BREK AAN BELANG NIE'l' ONT\'ANKELI.HC. 

1° De reohten vnn rle venlecl·iging vnn be
klaagcle werclen niet gek·renkt rloor het 
opstwren ·van een ·nota floor de burger-

Ujke part-i.i aan het hot van beroep, na 
sltt.itin,q ·van cle rlebatten, ind·ien de 
madsman vwn beklaagrle atsclwitt van 

deze nota ontvangen heett en zonde1· pro
test aan te tekenen ot rle heropening 
van rle debatten te vntgen een omstan
dig antwoonl aru1 het hot van lmroep 
heett laten gewo1·den (l). 

2° De ·reohten vrtn de venlerl'iging van be
lclart,qrle, ·in zover zi.i de 1wnlediging te
r;en de pttbUeli'e 11onle1"ing bet1·etten, 
werden niet {lelc·ren let door het opstu.ren 
na sl1titin{l van de rlelwtten, van een 
besoheid clo01' rle b·wrgerlij lie pa1·tij awn 
het hot van beroep, ·imlien d'it be
sohe·icl cle _qer;ro·lullwicl van de betioht-in{l 
niet betrot, dooh slechts het berlmg van 
de sohal~eve1·goecl-ing (2). . 

3° Bele·mmert het onderzoelc nwt van de 
voo1·z·ien·ing va.n beklangrle tegen de ver
oonleUng op rle publ'ieke vordering, de 
tentg{lave door de gr1.jfier vnn het hot 
van be·roep, nan rle bu.rgerlij ke pa1·t1j, 
·van stulcken die het bew·ijs vnn de be
t'iohting n·iet 1·nlcen. 

4° Is niet ontvanlcelijlc, bij geb·relc aan bc
lrtn.g, het 1niddel atgeleicl u-it rle sohen
cUng van rle reohten van cle ve·rded-i_qin{f 
van beklaagrle, ·in zove·r zij de venlerli~ 
f!·in_q tegen cle 1Jurae1'l·i:i ke vonlerin_q be
t1·effen, door het opstu;ren, na slniting 
van de debatten a.an het hot van beroep, 
van een besohe-irl van rle btwge1'l·ijke 
parUj bet1·ettende het bed·rag van de 
sohadevergoeding, indien het arrest, 
voor dit bedmg, het doo·r belclaagde ·in 
oonolusies bepanlde oijter anngenomen 
heett (3). 

(DELPIERRE, '!'. VENNOO'l'SCHAP ((URANUS ll 
EN 00:\'SOBTJ~:X.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 30 Mei 19;)0 door llet Hof vnn 
beroep te Brussel gewezen; 

In zover de voorziening de over de pn
blieke vordering- gewezen beslissing be
doelt : 

Over het enig middel : scllemling van 
nrtikelen 97 van de Grondwet, 1101., 1.134 
van het Burgerlijk Wetboek, en vnn de 
rechten van de verdediging : eerste oncler
deel : doordat, hoewel de ntndsman vnn 
een van de burgerlijke pnrtijen, na de 
sluiting van de debatten, ann llet llof een 
bijkomencle nota en, tPn minste een, te 
voren niet overgelegd stuk had gericllt, 
stnk welk nan aanlegger niet werd mede-

(1) (2) en (3) Zie verbr., 22 Mei, 3 en 22 Juli 
1950 (A11·. Fe1·br., 1950, blz. 586, 695 en 727; 
B-ull. en PAsrc., 1950, I, !i68, 7$H en 83l). 
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gedeeld, bet hof clit stuk v66r de beraad
slaging bij het dossier heeft gevoegd en 
niet heeft · verklaard het van de hand te 
wijzen en er geen rekening mede te hou
den, dan wanneer elke nederlegging van 
een nieuwe nota en elke voorlegging van 
nieuwe stukken, welke niet geldig aan de 
yerdediging medegedeeld werden in voor
waarden welke haar toelaten ze te onder
zoeken en voor de sluiting van de debatten 
zowel mondeling als bij conclusies, te 
bespreken, de rechten 1mn de verdediging 
schendt; tweede onderdeel : doordat de 
door de burgerlijke partij, na de sluiting 
van de debatten, voorgelegde nota en stuk
ken waarvan de voorlegging door de stuk
ken van de rechtspleging bewezen is zich 
niet in het dossier bevinden, dan wanneer 
het Hof van verbreking in de mogelijk
lleid moet gesteld worden om zijn toezicht 
nit te oefenen, en de l'erwijdering uit llet 
dossier van essentiele stukken van de 
rechtspleging het Hof in de onmogelijk
heid stelt om clit te doen; 

Over het eerste onderdeel : 
In zover het middel de schending iN

roept van de rechten van de verdediging 
wegens de nederlegging door de verweer
ster naamloze vennootschap << Uranus >> 
van een nota na de sluiting van de debut
ten: 

Overwegende !lnt, volgens de stukken 
van de procedure, de advocaat van de 
burgerlijke partij « Uranus >> na de slui
ting van de debatten v66r het hof van be
roep, aan clit hof een nota heeft gezonclen 
welke bij het dossier werd gevoegd; 

Overwegende, echter, dat hij aan de 
raadsman van aanlegger een afschrift 
daarvan had gegeven; dat deze zonder 
protest noch verzoek tot heropening van 
de debatten aan het hof, een omstandig 
:mtwoord op gezegde nota liet geworden; 

Dat de rechten van de verdediging alclus 
niet geschonden werrlen ; 

In zover het middel de schending in
roept van de ·rechten van de verdediging 
welke blijkt nit de nederlegging van een 
stuk na de sluiting van de debatten : 

Overwegende dat, volgens de stukken 
van cle procedure, hef bescheid dat na de 
sluiting van de debatten zou neergelegd 
geweest zijn de gegronclheid van de be
tichting niet betrof, doch slechts het be
drag van de schadevergoeding; 

Dat cle neerlegging ervan de rechten van 
de verdediging, wat de publieke vordering 
aangaat, niet heeft kunnen schenden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de twee stukken welke 

zich niet meer in het dossier bevinden, 
daar zij door de griffier aan de partij 
werden teruggegeven, aan het bewijs van 
het misdrijf vreemd zijn, en voor het Hof 
dus niet noodzakelijk zijn om de wette-

lijkheid van de beslissing over de publieke 
vordering na te gaan; 

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

En overwegende dat de substantiille of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat cle 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

In zover de voorziening de op de vor
clering van de bnrgerlijke partij « Ura
nus >> gewezen beslissing bedoelt : 

Over het enig middel, in zover zijn 
twee onderdelen doelen op de v0orlegging 
door de burgerlijke partij, na de sluiting 
van de debatten, van een stuk betreffende 
het beclrag van de schallevergoeding : 

Overwegende dat, wat het bedrag van 
de schadevergoecling .aangaat, het bestre
den arrest het door aanlegger bij con
clusies vastgestelde cijfer aangenomen 
heeft; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

In zover de voorziening de op cle vor
dering· van de burgerlijke partijen Van 
Zeeland, Caisse Commune en Bal gewezen 
beslissing bedoelt : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

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

13 December 1950. - 2" kamer. - Vom·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slagyever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
aoncl~ts·ie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 December 1950 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. - 0NRE
liELMATIGE HECH'l'ENIS. - ZONDEH INVLOED 
OP DE DOOR DE WE'l' VAN 20 JUNI 1947 AAN DE 
MILITAIRE RECHTSMACHTEN IN ZAKE OOR
LOGSMISDADEN 'l'OEGEKENDE BEVOEGDHEID. -
ZONDER INVLOED OP DE ONTVANKELIJKHEID 
YAN DE VERVOLGING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UI1' HET 
t:EJJBEK AAN AN'l'WOORD OP CONCLUSIES. -
PA8SEND AN'l'WOORD. - l\IIIS1' GRONDSLAG IN 
FEITE. 

1° De omstandigheid dat belclaagde onre
pelmat-iy doo1· de Bely'isahe ove1·heid in 
heahtenis zou. yenomen z·ijn is zonde1· 
invloed op de doo1- de wet van 20 J~mi 
1947 aan de militai1·e rechtsmachten toe
gekende bevoegdheid inzake oorlopsmis
daden, evenals op de ontvankelijkheid 
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van de door deze wet ingerichte vm·vol
ging (1). 

2° Mist uron4slau 'in feite het middel atue
leid nit hot gebrelc aan antwoo1·d op 
de concl~tsies, wanneer hot a1Test op de 
concl~tsies eon pnssend antwom·d Ve1'
st'rekt (2). 

(8CHURRII'iG.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Juni 1950 door het Militair 
Gerechtshof gewezen; 

I. Aangaancle de voorziening van Bern
hard Schubring : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 7 van de Gronclwet, 9 van de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, 3 van de besluitwet van 5 Augus
tus 1943, gewijzigd door 'artikel 2 van de 
wet van 30 April 1947, en van de rechten 
van de verdediging, doordat aanlegger, 
in hoedanigheid van getuige van Duits
land naar BelgH" gebracht tijdens zijn ver
hlijf in BelgH! werd geinterneerd, dan 
wanneer de besluitwet van 12 October 1918 
niet meer toepasseljjk was en de besluit
wet van 28 September 1939 slechts de Mi
nister· van justitie toelaat de internering 
te bevelen van de vreemdelingen die in 
het Rijk zonder de voorziene vergunning 
komen of verblijven, en doordat, volgens 
de bepalingen van artikelen 3 van de be
sluitwet van 5 Augustus 1943 en 2 van de 
wet van 30 April 1947, «de vervolging 
slechts plaats heeft indien de verdachte in 
BelgH! wordt aangetroffen, hetzij in een 
vijandelijk land of indien zijn uitlevering 
kan worden bekomen JJ, dan wanneer toen 
de vervolging is begonnen, aanlegger al
reeds willekeurig in Belgte was geinter
neercl, en dit als getuige, en toen de uitle
ve'ring onmogelijk was : 

Overwegende dat de omstandigheid, clat 
aanlegger onregelmatig door de Belgische 
overheid aangehouden zou geweest zijii, 
geen invloed heeft op de toewijzing van 
bevoegdheid aan de Belgische militaire 
rechtsmachten, zoals blijkt nit de wet van 
20 J uni 1947, noch op de ontvankelijkheid 
van de door deze wet ingerichte vervol
gingen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de aanlegger ten laste gelegde feiten 
in Belgie werden gepleegd, waaruit volgt 

(1) Sic verbr., 4 Juli 1949 (An·. Ye1·br., 1949, 
biz. 445; Bull. en PAsrc., 1949, I, 506). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
10 J uli 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 819). 

dat de wetsbepalingen betreffende de ver
volging in Belgie van de buiten het natio
naal grondgebied gepleegde misdrijven 
op de gevoerde rechtspleging niet van toe
passing zijn ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naar recht falen ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van het ge
loof dat aan de akten client gehecht en 
van de rechten van de verdediging, door
clat het bestreden arrest nagelaten heeft 
het gedeelte van aanleggers conclusies te 
beantwoorden dat, door het Verdrag van 
Den 'llaag van 1907, de beschouwingen 
van de regering te Louden en het statuut 
van de weerstanders in te roepen, er toe 
strekte de analogie te bewijzen tussen de 
weerstand en de spionnage en te doen 
aannemen dat de handelingen van aanleg
ger gebeurlijk misdaden tegen de mens
heid doch geen oorlogsmisdaden konden 
uitmaken :j 

Overweg~ncle dat na, krachtens de in
ternationale overeenkomsten, de princi
pii:\le wettigheid te hebben aangenomen van 
de bevoegdheid van de bezettende macht 
om in het bezet land de openbare orde te 
verzekeren en om de maatregelen te tref
fen welke voor de veiligheid van haar ei
gen bezettende legers omnisbaar worden 
geacht, llet bestreden nrrest souverein 
vaststelt dat de bezetter zijn toevlucht 
heeft genomen tot met de oorlogswetten 
en -gewoonten strijllige methodes, die het 
arrest aanduidt en waarvan het verklaart 
dat de betichten ze toegepast hebben; 

Overwegende dat, door deze beschou
wingen, het bestreden arrest aanleggers 
c:onclusies op passende wijze lleeft be ant
woord; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende clat de substantiele of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

II. Aangaande de voorziening van J6sef 
Limpach : 

Ovet'wegencle dat, bij verklaring ter 
griffie van de gevangenis te Sint-Gillis op 
10 October 1950 ingediend, Josef Limpach 
afstancl van zijn voorziening heeft ge
claan; 

III. Aangaande de voorziening van Wil
hehn Astllalter ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen van Schubring en van Asthalter en 
decreteert de afstand van de door Lim-
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paell ingestelde voorziening; veroordeelt 
aanleggers tot de kosten. 

13 Deeember 1950. - 2e kamer. - Voor
zittcr, H. Lonveaux, voorzitter. - Ver
sl!!.Q.(JB'VC'I", H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GeUjlclu·idende conclusie, H. Oolarcl, 
advoeaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 December 1950 

1o l\1IDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
F4-rHAII~zAKEN. - VooRziENING VA:~ DE VER
YOLGENDE l'AHTl.J. - ]\'IIDDEL HJERUIT AFGE

LEI!l DA'l', NA DE HOOFDllETICHTING NIET BE
WEZE~ n; HlWBE~ \"EllKLAAllll, DE RECH'f'ER 

on~;!{ DIG OHOND DE BIJKOMENDE BE'fiCHTING 
~IKT 0!'\DEllZOCH'l' HEEFT. - STILZWr.TGENDE 
YA8TST1GLLIN:: DA'l' BEKLAAGDE UICJCN ENKELE 

ONDER DE Bl.JKOMENDE BETICHTING VALLENDE 
UAAD GEPLEEGD HEEFT.,- l\fiST GRONDSLAG 

lN FEI'J'E. 

2o l\1IDDELEN TOT VERBREKING. -
STHA!r'ZAKEN. ~ 'TOORZ[EI\INn YAN DE YETI

I"OLGENDE PAllTLT. - l\fiDDEL lllcSCHOU'\\'IN
(lEN II\" HECHTE JN'BOJ•::-.ICNDE WAARYAN HE'l' 
y~~!lRAND .MET D~: FElTI~N 01) EEN 'l'E ONNAP,V

KELJHWE WIJZE 18 AANGEDUID 0-PDAT HE'l' 
.MOGELI,JK \VEZE ZF; TIG BI~ANT\VOOllDEN. 

l\fiDDEL NIET ONT\'ANKI~Ll-JK. 

1o Mist _qrondsla_q in fe1te het middel door 
de ver'Volgende pa1·t1j hientit af_qele·id 
dnt, nn de hoofdbetichting niet bewezen 
te hebben vm·klnnnl, de 1·echte1· oDer de 
_qroncl rle bijlcomende betiahting niet on
derzocllt heett, infUen hat ct1'1"cst stil
zwij_qend vnststelt dnt belclaagde geen 
en kele onder deze /Jijkomende betiahUn_q 
rallende daad gepleegd heett. 

2o Is niet ontvnnkeUilc lzet middeZ dat be-
8chouwil![!en in 1·echte inmept wan1·'Van 
het Derband met de feiten op ee1~ te on-
1Ht'llwke'll1'i_qe wijze is aan_qedu.id opdnt 
het mo_qeUjk zi,j ze te benntwoorden. 

(BEL!liSCHE STAA'l', MlNISTERlE VAN FlNANcn):, 
, 'l'. DELANDE E"' DE BllOGNIEZ.) 

All REST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

In zover de voorziening de over de vor
dering ten laste van verweerder Delande 
gewezen beslissing becloelt : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 21 en 25 
van deL wet van G April 1843, 219 van de 
wet van 26 Augustus 1822 : 

Overwegende dat het middel het ar~ 

rest verwijt, na de ten laste van verweer
der gelegde hoofclbetichting van bedrieg
lijke invoer bewezen verklaard te hebben, 
de bijkomende betichting van bezit en on
wettig vervoer niet onderzocht te hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
llierop wijst dat, ten laste van verweer
der, aileen vaststaat « dat hij zekere han
delsonderhandelingen met zijn medebe
ktaagde heeft ondernomen, onder meer 
een reis, en een op zijn naam gemaakte 
factum· ''; dat het alclus impliciet vast
stelt dat verweerder geen enkele daad van 
bezit of van vervoer van goederen heeft 
gepleegd en, met daaruit af te leiden dat 
cc op de conclusies van het Beheer van 
financien geen recht kan gedaan worden >> 
het zowel de hoofdbetichting als <le bijko
mende betichting verwervt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

In zover de voorziening de op de vor
dering ten laste van Brogniez gewezen be
slissing bedoelt : 

Over het enig midclel : schending van 
artikelen 25 van de wet van 6 April 1843, 
219 van de algemene wet van 26 Augustus 
1822 en van de wet van 20 December 1897 : 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
bij een souvereine beoordeling van de fei
ten en <le bewijselementen, de verklarin
gen van verweerder aanneemt dat al zijn 
vervoeren hetzij door geleibrieven, hetzij 
door facturen gedekt waren; dat het 
micldel dus in feite niet opgaat, in zover 
l1et het arrest verwijt de wettelijke straf
fen op het zogezegde bewezen feit van 
vervoer zonder wettige bescheiden niet 
toegepast te hebben; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
mi<ldel slechts feitelijke beschouwingen 
inroept welke uan llet toezicht van het 
Hof ontsnappen, of beschouwingen in 
rechte waarvan het verband met de feiten 
op een te dubbelzinnige wijze aangeduid is 
opclat het mogelijks worde beantwoord; 

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

Ul December 1950. - 2° kamer. - Voo1·
zUter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slct_q,qeDer, H. Sohier. ·- Gelijlcluidencle 
conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

1• KAMER. - 14 December 1950 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMS'L' ONTS'L'AAN). 
- SCHADE DOOR-lcEN OORLO!lSJo'El'l' \'EROOH

ZAAKT. - WET \"AN 1 OCTOBER 1947. -
VERANTWOORDELI.JKHEID VAN DE STAAT 

KRACHTENS ARTIKELEN 1382 TOT 1386bis 
\"AN HE'l' BURGERLI.JK WETUOEK. - VERANT-
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WOORDELIJKHEID DOOU GlcZEGDE WET UI'l'GE
SLOTEN. 

2° OORLOGSSCHADE. - WET VAN 1 Oc
TOBER 1947. - SCHADE DOOU EEN OORLOGS
ICEIT YEROORZAAKT. RECH'J'STREEKSE 

HCHAI>E. - BEGlUP. 

1° A1·tUcclen 1382 tot 1386bis vun het Bm·
rwrlijlc Wetback, in zover zij clc ve1'nnt
woonleUjkhe·icl vun cle Stnat b'ij de znnk 
betreklccn, z·ijn n.iet van toep·assing op 
de ann goecle·ren cloO'I· een oo1·logsfe-it 
vc,·ooTzunlcte schncle, nacw cle zin vun 
cle.e·e te·rmen in cle wet vnn 1 Octo beT 
19lp. (Wet van 1 October 1947, art. 1, 
par. 4.) (Stilzwijgende oplossing.) 

2° Een schncle, nnar nanle·icl·ing van cle oar
log, unn goecleren ve·roo·rznalct doo·r een, 
rloor cle ctgen t vun een ooTlogvoerencle 
Stctat get'I'Ofjen mnut·regel, ho7uU n·iet OIJ 
een ·reclvtst·reelcse schacle te z·ijn, nan1· 
cle z·in vwn cleze te·rmen ·in cle wet vun 
1 Oc:tober 191{1, ornclut cle ctgent van cle 
oo,·lo_qvoe?·encle Stuat, door over deze 
mctut·regel te besUssen, of in cle 7titvoe
ri·ng e1·vun, een tout beyuun hecft (1). 
(Wet van1 October 1947, art. 1 en 2.) 

(BELGISCHE STAAT, T. ONGJlNAE.) 

ARREST. 

HE'L' HOF ; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 30 April 1949 {loor llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig micldel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2 van 
de wet van1 October 1947, 1382 tot 1386b-is 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat : 
1 o het bestreden arrest beslist heeft dat 
artikel 1 van de wet betreffende de oor
logsschade niet toepasselijk is, vermits, 
doordat een zware fout ten laste van aan
legger bewezen is, er van rechtstreekse 
schacle geen sprake kan zijn, dan wanneer 
het doel van de wet van 1 October 1947 is 
geweest in de plaats van de op artike
len 1382 tot 1386Ms van het Burgerlijk 
vVetboek gegronde verantwoordelijkheid 
van de Staat in d~ens hoofde de verplicll-

(1) Over het begrip van rechtstreekse schade, 
in <:le wet van 1() Mei 1919 en de samengeor
dencle wetten van 6 September 1921, begrip 
waarnaar de ontwerpers van de wet heb
ben willen verwijzen (Bescheirlen de1· Kame1·s, 
Senaat, zitting 1946-1947, n' 287, blz. 37), raad
pleeg verbr., 11 November 1920 en 3 Februari 
1921 (Bull. en PAsrc., 1921, I, 121 en 235) ; 
9 Februari 1922 (ibid., 1922, I, 160) ; 10 J anuari, 
3 April en 26 Juni 1924 (ibid., 1924, I, 118, 280 
en 425); 23 December 1926 (ibid., 1927, I, 115, 
B, 3"), en in 't bijzonder 12 Juni 1924 (ibid., 
1924, I, 397). 

ting te stellen om, binnen de door de wet 
bepaalde grenzen, de scllacle te llerstellen 
welke door oorlogshandelingen wordt ver
oorzaakt; 2° het arrest eveneens heeft be
slist « dat aanleg·ger nutteloos artikel 2, 
a linea 1, inroept om te bewijzen dat het 
onschadelijk maken van de bommen 
slechts kan worden beschouwd als een 
naar aanleiding van de oorlog genomen 
maatregel, aangezien een vreemd feit, 
aanleggers f-out, zich tussen de grondoor
zttak en de uitwerking is komen plaatsen, 
(]an wanneer de scllacle niet ophoudt 
rechtstreeks te zijn wanneer de door de 
wet als oorlogsllandelingen beschouwde 
feiten tevens een font of een nalatig
heid uitmaken; 3° het bestreden arrest, 
de motieven van !let beroepen vonnis over
nemend, beslist heeft clat de ontploffing 
van munities geen oorlogshandeling uit
maakte, dan wanneer de wet van 1 Octo
ber 1947 de oorlogshandelingen niet op be
perkemle wijze heeft opg·esomd en de ver
nietiging van munities een naar aanlei
ding van de om·log genomen maatregel is : 

Overwegende dat de wet van 1 October 
1947, betreffencle de oorlogsschade, als 
yolgt beschikt : artikel 1, paragraaf 1 : 
« Geven aanleiding tot geldelijke tussen
komst van de Staat... de reclltstreekse 
materHHe en zekere schade door oorlogs
handelingen toegebrucht, op Belgisch 
grondgebied, na 27 Augustus . 1939, aan 
lichamelijke, roerende en onroerende goe· 
deren Jl; artikel 1, paragraaf 4 : « Onver
minclerd de rechten verworven krachtens 
{le vonnh;sen die in kracht van gewijscle 
zijn gegaan en de onder de partijen ge
sloten overeenkomsten... zijn de artike
len 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk 
Wetboek, in zover cle verantwoorclelijk
heid van de Belgische Staat of van andere 
openbare besturen er bij betrokken is, 
op de bij {leze wet bepaalde handelingen 
niet toepasselijk ll ; artikel 2 : « W or
clen als oorlogshandelingen beschouwd, de 
maatregelen genomen of de handelingen 
verricht naar aanleWing van de oorlog of 
van de bezetting, door de Belgische Staat 
of zijn agenten ll ; 

Overwegende clat, blijkens de vaststel
lingen van de rechter over de grand, er 
zich, op 22 Februari 1946, op het schiet
terrein te Duisburg, waar een grate hoe
veelheid springstoffen van het Belgiscll 
leger opgeslagen was, een hevige ontplof
fing voordeed, clie aan het eigendom van 
cle heer Ongenae de schade veroorzaakte 
waarvan hij aan de Belgische Staat het 
herstel aanvraagt op grand van artike
len 18il2 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, wegens de door de agenten van de 
Belgische Staat begane fout, welke agen
ten, bij het hun opgedragen onscha{lelijk 
maken van de door het Belgisch leger 
achtergelaten bommen, onder andere on-
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voorzichtigheden, binnen een zelfde om
heining een te grote hoeveelheid spring
stoffen hadden ol)gehoopt en verzuimd 
hadden deze geregeld weg te ruimen, wat 
alleszins de hevigheid van de ontplofl:ing 
heeft teweeggebracht en de betwiste 
schade heeft veroorzaakt ; 

Overwegende dat, ter beantwoording 
van de conclusies van de Belgische Staat, 
v<raarin staande werd gehouclen dat, lui
dens de hierboven aangehaalde wetsbepa
lingen, de vergoeding van de beweerde 
schade enkel als oorlogsschade kon ge
schieden, en dat zij bijgevolg de overeen
komstig bet gemene recht opgelopen ver
antwoordelijkheid van de Staat wegens 
enige font der organen of aangestelden 
van de administratie dekte, het bestreden 
arrest verklaart dat het herstel van de 
oorlogsschade onderstelt dat deze schade 
rechtstreeks veroorzaakt is door feiten 
welke, naar de zin van de wet van 1 Oc
tober 1947, oorlogshandelingen uitmaken 
en dat de verwezenlijking van deze voor
waarde in het onderhavig geval uitgeslo
ten is, omdat, tussen het feit dat als oor
logshandeling wordt beschouwd en zijn 
schadelijk gevolg, de zware font van de 
Staat zich is komen plaatsen; 

Overwegende dat zulkclanig stelsel, dat 
het beschikkend gedeelte van het arrest 
rechtvaardigt, uitgaat van een verkeerde 
opvatting van de wet die toepasselijk is 
op de feiten zoals zij door de rechter over 
de grond vastgesteld werden ; 

Dat, indien het inderdaad waar is dat 
het overkomen, na de oorlogshandeling, 
van een daaraan vreemd feit, zoncler het
welk de schade niet zou veroorzaakt ge
weest zijn, verhindert de oorlogshandeling 
als rechtstreekse oorzaak van de schade 
te beschouwen, zulks niet meer het geval 
kan zijn, wanneer de pleger van de oor
logshandeling zelf, en als zodanig, de 
schadelijke font begaat; 

Overwegende dat de beweerde schade, 
volgens de vaststellingen van het arrest, 
slechts het gevolg is van de fouten die 
werden begaan door degene zelf die een 
handeling heeft verricht welke door arti
kel 2 van bovengemelde wet van 1 Octo
ber 1947 als « oorlogshandeling >> wo1·dt 
aangezien; dat, inderdaad, noodzakelijk 
nit de door de rechter vastgestelde feiten 
blijkt dat de maatregelen, zoals zij door 
de Staatsagenten genomen zijn geweest, 
en de schadelijke handelingen, zoals zij 
door deze werden verricht, naar aanlei
ding van de oorlog gedaan en verricht 
zijn geweest; 

Da:t nit deze beschouwingen volgt dat 
de bestreden beslissing de tot staving van 
de voorziening ingeroepen wetsbepalingen 
miskend en, derhalve, · geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 

VERBR., 1951. - 13 

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; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

14 December 1950. - 1• kamer. - Voor
zUter en ve1·slaggeve1·, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelijlcl7tidende concl7tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Res
teau en Van Leynseele. 

1" KAMER.- 14 December 1950 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJK~J; ZAKEN. -
KLEINE NALATF.NSCHAPPEN. - EHFGENAAM 
VERKLAHENDE DE MEEHDERHEID VAN DE BE
LANGEN TE REZITTEN. - S'l'EUNEND OP ZIJN 
RELANGEN IN DE NALATENSCHAP VAN ELKEEN 
VAN ZIJN OUDERS. - 0NHOEREND GOED DAT 
TOT DE GEMEENSCHAP' HEEFT BEHOOHD. -
VONNIS VERKLARENDE DA'l' DE ERFGENAAM NIE'l' 
DE MEgRDERHEID VAN DE BELANGEN HEEif'I' 
OMDA'f HIJ SLECHTS VOOR EEN DERDE IN DE 
GROEDEREN VAN ZIJN MOEDER OPVOLGT. -
VONNIS DA'l' ARTIKEL 97 VAN DE GKONDWET 
SCHENDT. 

Is niet gemoUveerd zoals a1·tikel 97 van 
de Grondwet het vereist, het vonnis dat 
de e·is tot overneming van een lclein e1J, 
afhangende van de gemeenschap, die 
tnssen de vader en de moede1· van de 
eiser bestaan had, verwe1·pt, om Teden 
dat diens deel in de nalatenschap van 
zijn moeder slechts een derde bedraagt, 
dan wannee1· e·iser zijn verzoelc oak 
stettnde op Z'ijn 1·echten in de nalaten
schap van zijn vade1·. (Wet van 16 Mei 
1900, art. 4.) 

(DEKOKER, '1'. MA'fUN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Juli 1948 door de Vrederech
ter.van het kanton Paturages gewezen; 

Over het middel : schending van artike
len 1101, 1134, 1315, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 en 4 van de wet 
van 16 Mei 1900 op cle erfregeling van de 
kleine nalatenschappen en 97 van de 
Grondwet, cloordat het bestreden vonnis, 
om aan aanlegster het recht te weigeren 
om bij voorrang het litigieuze onroerend 
goecl over te nemen, verklaart << dat de 
nalatenschap welke client in aanmerking 
te worden genomen diegene is van Anna 
Godart, overleden te Eugies, op 1 Maart 



-194-

1948 ll, dan wanneer in het op 12 Juni 
1948 door aanlegster nedergelegde ver
zoekschrift werd uiteengezet dat zij de 
enige erfgename was van haar vader, 
Jules Dekoker, in leven echtgenoot van 
Anna Godart, wiens nalatenschap de on
vercleelde helft van llet onroerend goed 
bevatte, dat zij met Bertha Maton erfge
name was van haar moeder Anna Godart, 
en dat zij in deze hoedanigheid van erf
gename, zowel van haar VH{ler als van 
haar moeder, van het recht van overne
ming bedoelde gebruik te maken en de 
rechter verzocht « te willen overgaan tot de 
schatting Yan de onroerende en roerende 
goecleren afhangencle van de gemeenschap 
welke heeft bestaan tussen Jules Dekoker 
en Anna Godart en van de nalatenschap 
van deze laatsten ll ; waaruit volgt dat het 
niet enkel ·cle nalatenschap van Anna Go
dart betrof, maar insgelijks die van Jules 
Dekoker, en dat rekening diende te wor
den gehouden met de rechten van aanleg
ster in cleze laatste nalatenschap : 

Overwegende dat aanleggers, door een 
tot de Vrederechter te P:lturages gericht 
verzoekschrift van 12 Juli 1948, krachtens 
paragraaf 1 van artikel 4 van cle wet van 
16 Mei 1900 op de erfregeling van de kleine 
nalatenschappen, cle overneming vroegen 
van een onroerend goed en van meubelen 
afhangende van de gemeenschap welke 
tussen Jules Dekoker en Anna Godart 
had bestaan, en van de nalatenschappen 
van deze laatsten; 

Overwegende dat dit verzoekschrift 
cluidelijk doet uitschijnen dat aanleggers 
hun recht tot overneming van de door de 
erfiater betrokken woonst alsmede van de 
stoffering willen gronden op het feit dat 
aanlegster, ten eerste, bij het overlijden 
van haar vader, Jules Dekoker, de helft 
van gezegcle goederen heeft verkregen, en 
ten tweede, een derde van de overblij
vende helft bij het overlijden van haar 
moeder, Anna Godart, cUe met Louis 
Maton, vader van verweerster, een tweede 
huwelijk had aangegaan; 

Overwegende dat deze laatste zich te
gen de overneming verzette, en door ver
zoekschrift van 1 Juli 1948, dat zij op 
paragraaf 3 van voornoemd artikel 4 
grondde, liet gelden dat haar krachtens 
een uiterste-wilsbeschikking in de nala
tenschap van haar moeder, Anna Godart, 
twee derde van gezegde nalatenschap toe
kwamen; dat zij derhalve gerechtigd was 
om de voorkeur op te eisen welke wordt 
erkend toe te behoren aan de erfgenaam 
die de meeste belangen verenigt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt vast te stellen dat de 
in aanmerking te nemen nalatenschap die 
van Anna Godart is en dat zij de onver
deelde helft bevat van het onroerend goed 
v:an hetwelk Bertha Maton twee derden 

bezit en Alicia Dekoker het overblijvende 
clerde, en dat, (( vermits in deze omstan
cligheden de meerclerheid van de belangen 
aan Bertha Maton toebehoort, deze de 
voorkeur heeft om de overneming nit te 
oefenen ll; 

Overwegencle dat door na te laten ant
woorcl te verstrekken op de aanspraak 
van aanlegster naar welke zij bedoelde 
van het recht van overneming gebruik 
te maken wegens de aandelen clie zij bezit 
in de gemeenschap welke heeft bestaan 
tussen llaar onders .Jules Dekoker en 
Anna Godart en in cle nalatenschappen 
van deze laatsten, llet bestreden vonnis, de 
in het micldel aangeduide bepalingen lleeft 
gescllomlen ; 

Om die retlenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal 
worden overgescllreven in de registers van 
het Vrecle.gerecht van het kanton P:ltu
rages en tlat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslis,.;ing; veroordeelt verweerders tot cle 
kosten; verwijst de zaak naar het Vrede
g·erecht nm het kanton Boussu. 

14 December 1930. - 1° kamer. - Voor
zitte·r, H. Soenens, eerste voorzitter. -
VerslagrJeve1·, H. Bayot. - GeUjlcluidencle 
conclusie, H. Ham1l Hayoit de Termicourt, 
eerste atlvocaat - generaal. - Pleiters, 
HH. della Faille cl'Huysse en Demeur. 

le KAMER.- 14 December 1950 

VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ON'l'STAAN). 
ARTIKEL 1382 VAN HE'f BURGERLIJK WET

HOEK. - ~ii:SDlUJVEN YAN ZI!:LI.t'DE AARD DOOH 

YEHSCHlLLENDE llEKLAAGDEN GEPLEEGD. 
SCHADE DOOR ZEKJCRE \'AN DEZE MISDRI.J\'EN 
\'EROOHZAAK'r. - NIET NOODZAKELIJK OOK 

DOOB DE ANDERE VEHOORZAAICT. 

Zijn c£lleen, aoo1· art1.lcel 1382 van het Bur
gerlijlc TVetboek, gehotulen lle, schade 
te herstellen, clege11en clie, doo1· een on
yeoo1'loofcle hanclel'ing, hebben medege
'U!er l"t om ze te ve1'0orzaken (1) ; ttit cle 
omstancUgheicl clat ve1·sche'idene ·be
lclaagden miscl-rijven van dezelfcle aanl 
hebben gepleegd, h'an niet wonlen afge
leirl dnt de doo1· zelcere van die misd1-ij
ven veroo1·zaalcte schade noodzalceUjlc 
oolv doo1· de c£ndere wenl ve1·oo1·zaalct. 

(1) Verbr., 9 Mei 1939 (Bull. en PAsrc., 1939, 
I, 235) ; 27 December 19,19 (A,.,.. Y eTb>· ., 1950, 
blz. 263; Bull. en PAsic., 1950, I, 286); verbr. 
Fr., 19 Juni 1929 (Si7·ey, 1930, 1, 61). 
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(HELGISCHE -BTA.-\T, T. DE:'IOLIN.) 

ARREST. 

Dat het nader bepaalt dat, zo de Staat 
tegen het incivisme zware financHHe maat
regelen heeft moeten nemen, hij zomin het 
bestaan van een gemeen overleg tussen 

HET HOF; - Gelet op het. bestreden verweerder. en de overige incivieken be
arrest, op 7 Mei 1949 door het Hof van wijst, als zijnde de medewerking die de 
beroep te Brnssel gewezen; . oorsprong van het nadeel zou zijn; dat de 

Over het tweede middel : schending van Staat niet aanduidt waarin de daden van 
artikelen 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk verweerder hem stoffelijke of zedelijke 
Wetboek, 50 van het Strafwetboek, 97 van schade zouden hebben berokkend; 
de Grondwet, doordat het bestreden ar- Overwegende dat, met te beslissen dat, 
rest, na met reden te hebben verklaard naar Inid van artikel 1382 van het Bnr
dat de Belgische Staat, burgerlijke partij, gerlijk Wetboek, tot herstel van een 
een oorzakelijk verbancl tussen de schacle schade slechts diegenen verplicht zijn die 
die hij had geleden en de door verweerder tot het veroorzaken er van hebben cc me
begane font cliende te bewijzen, en na te degewerkt >> het arrest deze wetsbepaling 
hebben vastgestelcl dat de Belgische Staat juist heeft toegepast; 
cc genoodzaakt werd tegen het incivisme 
zware financii:He maatregelen te treffen >>, Overwegende, aan de andere zijde, dat 
niettemin weigert verweerder tot herstel in tegenstelling met wat het middel aan
van het door de Staat geleden nadeel te voert, het arrest het bestaan van een oor
veroordelen, omdat deze het bestaan niet zakelijk verband tnssen de gezamenlijke 
zon_ bewijzen cc van gemeen over leg tussen misdrijven van incivisme en de door de 
de geintimeenle en de overige incivieken Staat beweerde schade niet · erkent; dat 
of van een medewerking welke de oor- het integendeel er op wijst dat ieder mis
sprong zon zijn van het nadeel waarover drijf van incivisme niet noodzakelijk tot 
de Staat zich beklaagt >> en omdat niet is deze schade heeft bijgedragen ; 
gebleken cc dat het krediet of de faam van Dat het middel naar recht en in feite 
de Staat en de inhond van zijn patrimo- faalt; 
ninm minder schade zouden hebben gele- Over. het eerste en het derde middel : 
den indien men geen rekening houdt met het eerste : schending van artikelen 92, 
de persoon van geintimeerde en met de- 93, 97 van de Grondwet, 1382 en 1383 van 
door hem zelf gestelde daden ll, dan het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van de wet 
wanneer : 1° het bestreden arrest er- van 17 April 1878, de voorafgaande titel 
kent dat verweerder - die overigens nit bevattende van het Wetbqek van rechts
dezen hoofde definitief veroordeeld is ge- pleging in strafzaken, eerste onderdeel : 
weest - een van de deelnemers was aan cloordat het bestreclen arrest, dat erkent 
clit incivisme hetwelk de Staat tot znlke dat de Staat zware financHHe maatregeleu 
zware financH~le maatregelen noodzaakte heeft moeteu nemen om de uitwerking van 
en hem, bijgevolg, nadeel berokkende; de daden van de incivieken te bestrijden 
2° het bestaan van cc gemeen overleg >> tns- en nit dien hoofde schade heeft geleden, 
sen of van c< medewerking >> met de mecle- verklaart « dat het nadeel, dat voor de 
veroorzakers van de schade niet client te Staat voortvloeide nit de verplichting de 
worden bewezen van het ogenblik af clat uitwerkingen te bestrijden van het gedrag 
verweerclers medewerking in het geheel van de incivieken (waaroncler verweerder) 
cler misclrijven, welke, als geheel, cle die in hun plichten jegens de nationale ge
schade hebben veroorzaakt, bewezen is, meenschap te kort gekomen waren, een 
hetgeen hier het geval is, vermits het schacle uitmaakt die essentieel :niet ver
bestreden arrest het erkent, of het althans scl1illend is van het politieke belang waar
niet betwist; 3° vermits, enerzijds, het van de vergoeding door het instellen van 
oorzakelijk verband tussen de gezamen- de openbare vordering wordt verzekerd », 
lijke misdrijven van incivisme en de en bijgevolg aan de Belgische Staat, aan
schacle, en, anderzijds, ook verweerders legger, ieclere vergoeding van de hem door 
deelneming in die gezamenlijke misclrijven verweerders schnld berokkende schacle 
is erkencl, de bnrgerlijke partij, eiseres weigert, clan wanneer elke persoon die 
tot herstel van cleze schacle, cle verplichting enige door een misdrijf veroorzaakte 
niet had daarenboven te bewijzen dat schade heeft geleden, tot herstel daarvan 
haar zedelijk en stoffelijk patrimonium over de burgerlijke vordering beschikt, 
« minder schade zon hebben geleden in- aangezien de openbare vordering in genen 
d~en men geen rekening hondt met de per- dele tot voorwerp heeft het slachtoffer, al 
soon van geintimeerde en met de door was het de Staat, voor de aan zijl!. poli
hem zelf gestelde dade:n >> : tieke of andere belangen berokkende 

Overwegende, aan de ene zijde, dat het sclmde cc schadeloos te stellen )), maar 
arrest vaststelt dat aanlegger het bestaan integendeel door het straffen van de scllul
niet bewijst van een oorzakelijk verband ·1 dige de betengeling van het misdrijf be
tussen het door verweerder gepleegde mis- oogt te verzekeren, en dan wanneer de 
drijf en de beweerde schade; verplichting « de uitwerkingen te be-
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strijden >> van een misdadige bedrijvig
heid en te cHen eincle « zware finan
cH\le maatregelen » te nemen, niet tot 
« het politick belang » behoort, doch inte
gencleel, het patrimonium van de Staat 
treft, aan wie het zodoende uitgaven op
legt; en een aantasting van zijn burgerlijk 
recllt uitmaakt ; tweede onderdeel : door
clat !let bestreden arrest verklaart « dat 
het nadeel welk voor de Staat voort
spruit nit cle verplichting de uitwerkingen 
van llet gedrag van de personen te be
strijden die in hun plichten jegens de na
tionale gemeenschap te kort gekomen wa
ren, een schade uitmaakt welke van het 
politieke belang niet verschillend is >l en 
aan de Staat, aanlegger, iedere schade
loosstelling weigert, clan wanneer het ar
rest aldus, enerzijds, -uitdrukkelijk het 
nadeel erkent en, bovendien, anderzijds, 
erkent dat cc de Staat genoodzaakt werd 
tegen !let incivisme zware financiele maat
regelen te nemen >>, en zodoende !let be
st a an van stoffelijke schade vaststelt we
gens de uitgaven die de Staat heeft moeten 
doen om de gevolgen van verweerders mis
dadige bedrijvigheid tegelijk met die van 
de andere incivieken te bestrijden, welke 
stoffelijke schade geenszins door de 
uitsluitend tot cle openbare vordering 
behorende straf van de schuldige wordt 
llersteld ; !let derde : schencling van 
artikelen 92, 93, 97 van de Grondwet, 
1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 1382 en 
1383 van llet Burgerlijk Wetboek, 61, 
77, 78, 141, 142, 461 en 470 van !let Wet
bock van burgerlijke rechtsvordering, 1 
en 2 van de wet van 17 April 1878, bevat
tende de voorafgaande titel van het Wet
boek van rechtspleging in strafzaken, 
doordat het bestreden arrest, zijn bewijs
voering en de redenen waarom het hof de 
vordering van de Staat afwijst samen
vattend, verklaart dat « ten slotte, wat de 
Staat, of beter de overheid in de Staat, in 
clit domein, waarin beroepers eis zich be
weegt, zomin als in om het even welke an
dere criminele zaken, verricht om de open
bare orde van iedere storing te vrijwaren, 
de pogingen welke zij aanwendt om zich 
te doen eerbiedigen, om zich te handha
ven, om zich te verdedigen tegen al wie 
onderneemt het ingesteld publiekrechtelijk 
regime aan te vallen, desnoods om het te 
herstellen, een voorrecht van de souverei
niteit is en een last van politic, waar
van de kosten niet invorderbaar zijn op 
de pleger van het misclrijf tenzij bij wijze 
van straf, en dat de aan cle opstandige tot 
uitboeting van zijn sclluld opgelegde straf 
noodzakelijk betaling medebrengt; dat de 
vergoeding welke de Staat, ofschoon hij 
zijn recht op de herstellingen van iedere 
aard ten opzichte van de overwonnen 
vijand, zijn werkelijke schuldenaar, ge
heel en ongeschonden behoudt, in onder-

ha vig geding onder een uiterst algemene 
formule en voor niet nader bepaalde en de 
minst controleerbare oorzaken vordert, in 
werkelijklWid, onder de benaming vergoe
cling en onder voorwendsel van schadever
goecUng, slechts een bijkomende en wille
keurige straf is, welke niet door de wet is 
voorzien en welke derhalve niet mag wor
den toegepast ll, dan wanneer, blijkens de 
clagvaarcling van rechtsingang·, cle genomen 
conclusies en de vaststellingen zelf van het 
bestrec1Pn arrest, de vordering tot voor
werp had vergoeding te bekomen cc voor 
!let nadeel llat voor de Staat voortspruit 
nit cle verplichting de uitwerkingen te be
strijclen van !let gedrag » van verweerder 
en !let llerstel te bekomen van de schade 
vertegenwoordigd door de cc zware finan
ciiele maatregelen )) welke de Staat tegen 
llet incivisme (waarin verweerder deel 
had genomen) en zijn_uitwerkiugen nemen 
moest, clit wil zeggen llet llerstel van de 
aan het patrimonium van de Staat berok
kencle scllade en niet de toepassing van 
een door de wet niet voorziene straf : 

Overwegende clat, vermits llet beschik
kencl gedeelte van het arrest gerechtvaar
cligcl is door de bij het onderzoek van het 
tweede middel overgenomen vaststellin
gen, het eerste en het derde middel, welke 
hun gegrondheid ook zij, enkel tegen over
tollige motieven gericht en, derhalve, niet 
ontvankelijk zijn; 

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

14 December 1950. - 1e kamer. - Voor
zittC1', H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Giroul. - Gelijlcluirlende 
eonel·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleite1·s, 
HH. · della Faille d'Huysse en Struye. 

re KAMER.- 14 December 1950 
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

J3URGERLI.JKE ZAKEN. - MILITAIRE OPEISIN
GEN. - BETWISTING NOPENS HE'l' BESTAAN VAN 
SCHADE AAN DE OPUEEISTE ZAAK. - OF NO
PENS DE VEHPLICHTING YOOR DE STAAT DEZE 
SCHADE TE HERSTELLEN. - BEHOORT NIE1' 
TOT DE BIJ'ZONDERE BEVOEUDHEID VAN DE VRE
DERECH'l'ER \'OORZIEN BIJ DE WE'r VAN 
12 MEl 1927. 

2° MILI'rAIRE OPElSINGEN. - Oon
ZAAK \IHICEMD AAN DE OPEISENDE OVERHEID, 
- IS NIET NOODZAKELIJK EEN GEBEURTENIS 
DIE NIE'l' KAN VOORZIEN WORDEN. 

3° REOHTERLIJKE MACHT. -WET. -
GRONDWE1'TELIJKHEID. - 0NB]'\'OEGDHEID 
VAN DE RECHTERLIJKE MACH'!', 

4° OORLOG. - VERBINTENISSEN DOOR HET 
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DUITSE LEGER AANGEGAAN. - BELGISCHE 
STAAT l'\IE'l' VEHPLICH'l' ZE UI1' TE VOEHEN. 

1" A1·tikelen 16 e1i 25, alinect 5, van de wet 
vnn .12 JJ1e'i .1927 op de militai·re opeish1-
rJen, cUe een bijzonde·re bevoegdheid aan 
de vrederechteT toekennen, zi.jn ni.et van 
toepa.ssing op een yeding dnt het be
staan zelf van schade ctan de in lw.1tr 
opgeeiste zaak betreft of de verplichUng 
voo1· de Staat ze te herstellen (1). 

2° De bij a1·tilcel 23 van de wet van .12 JJlei 
1927 op de militaire opeisingen bedoelde 
v1·eemde ooTzaalc is niet nooclzalcelijk 
een gebeurtenis clie niet Iran voorzien 
wo·rden (2) . 

3" De hoven en rechtbcwken beoonlelen 
niet of een wet ove1·eenkomstig met de 
Gmndwet is (3). 

4° Geen enlcele wetsbepnling ve1·p1Acht de 
Belgische Staat tot lf.itvoering van de 
doot· het Du.itse leger of de D·u.itse Stant 
nnngegane verbintenissen. 

(llEL(l]HCilE STAAT, '1'. GA\'Am:.) 

ARrH:HT. 

Hill'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen 
·vonnis, op 21 Maart 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Over bet eerste midclel : schencling van 
artikelen 97 van cle G ronclwet, 14, 15, Hi, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en inzonc1er
heic1, 25, alinea 5, van de wet van 12 Mei 
1927 op cle militaire opeisingen, doordat de 
Burgerlijke Rechtbank van eerste aanleg 
te Luik zich door het bestreden vonnis 
bevoegd heeft verklaarcl om in eerste en 
laatste aanleg kennis te nemen van. een 
geschil nopens de betaling van een vergoe
cling met betrekking tot een door de wet 
van 12 Mei 1927 beheerste militaire opei
sing : 1 o clan wanneer, luiclens de wet 
van 12 Mei 1927, de rechterlijke macht en
kel bevoegd is om kennis te nemen van de 
geschillennopens wegens militaire opeisin
gen verschulcligde vergoedingen wanneer 
de in het bijzoncler door gezegcle wet in
gericbte administratieve phase van het 
gescbil door de aan de burgemeester aan
gezegcle weigering van de eigenaar van het 
opgeeiste voertuig afgesloten is geweest; 
2° dan wanneer bovenclien, luiclens de 
wet van 12 Mei 1927 tot regeling van de 

(1) Raadpl. verbr., 22 April 1948 (A1·r. 
T'erb1·., 194-8, biz. 233). 

(2) Verbr., 19 Januari 1950 (An·. YeTb1'., 
1950, biz. 305; Bull. en PAsiC., 1950, I, 325). 

(3) Vaste i·echtspraak. Zie o.m, verbr., 
18 October 1949 (A,.,.. J!e,·br., 1950, biz. 84; 
Bull. en PASJC., 1950, I, 90). 

militaire opersmgen, en inzonderheid lui
dens de in het middel opgesomcle arti
kelen, de geschillen nopens de betaling 
van vergoeclingen ten gevolge van door 
het Belgisch leger verricbte opeisingen in 
lmur, tot de bevoegclheid behoren hetzij 
van de door gezegde wet ingestelde 
scbeiclsrechterlijke commissie, hetzij van 
de vrederechter; doorclat het bestreden 
vonnis, cloor zich bevoegcl te verklaren, de 
in het miclclel aangecluide artikelen ge
schonclen lweft : 

Overwegende dat artikel 25, alinea 5, 
van de wet van 12 Mei 1927, hetwelk werd 
opgenomen in hoofdstuk VI betreffencle 
llet herstel van de schade clie onder meer 
voortvloeit uit de beschacligingen en ver
liezen ontstaan gedurende de tijd waar
in de militaire overlleicl het genot heeft 
van de gebouwen en meubelen waar
van bet gebruik tijclelijk wercl opgeeist, 
bepaalt dat << de vergoeclingen worden ge
regeld en uitbetaaltl zoals inzake opei~ 
sing)); 

Overwegencle clat artikel16 van dezelfrle 
wet, ter zake van militaire opeisingen, 
voor de bepaling en de vereffening van de 
wegens de opeising verschulcligcle vergoe
cling, bepaalt dat de vrederechter voor de 
geschillen bevoegcl is ... ; 

Overwegende dat nit artikelen 14 en 15 
<lient te worden afgeleicl dat het bij arti
kel 16 bedoelcl gescbil op bet beclrag van 
de verschulcligcle vergoeding betrekking 
heeft, en niet 011 het 11rincipe zelf van het 
versclmldigd zijn van een vergoecling; 

Overwegencle dat, vermits de bij arti
kel 16 becloelcle bevoegclheicl, waarnaar 
artikel 25 verwijst, uitzonderlijk is, zij 
enkel ingeval van regeling en vereffening 
van een vergoecling mag woi·den toege
past; en niet in bet geval waarin, zoals 
ter zake, het geschil over het principe 
zelf van het verschuldigcl zijn van een 
vergoecling loopt, aangezien aanlegger v66r 
cle rechter over de groncl staande gehon
den heeft dat het voertuig door een oor
zaak welke hem vreemcl is verloren is 
gegaan; 

Dat daaruit volgt dat de bestreden be
slissing, door de kennisneming te behou
den van het geschil, wanrvan bet beclrag 
tlat van r1e gewone bevoegdheicl van de 
vreclerecbter overschrijdt, geen enkele van 
de in het middel aangeduicle bepalingen 
heeft geschonclen; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 11 en 97 van de Grondwet, 14, 
15, 16 en 23 van de wet van 12 Mei 1927 
op de militaire opeisingen, doordat het be
streden vonnis, na te hebben vastgesteld 
dat verweerders vrachtwagen op 10 Mei 
1940 door het Belgisch leger in buur o,pge
eist en door de vijancl als oorlogsbuit weg
genomen is geweest, niettemin aanlegger 
heeft veroorcleelcl tot betaling van een som 
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van 12.000 frank zijnde de niet betwiste 
waarde van de camionnette, om reden dat 
aanlegger niet onwetend was van de geva
ren waaraan de opgeeiste vrachtauto ging 
blootgesteld zijn, en dat aanlegger daaren
boven, bij de. capitulatie van het Duitse 
leger, op zijn beurt het materieel waarop 
de vijand in 1940 beslag had gelegd als 
oorlogsbuit heeft kunnen terugnemen, 
dan wanneer artikel 23 van de wet 
van 12 Mei 1927 aanlegger ontheft van zijn 
verplichting tot herstel van de uit het ver
lies van het opgeeiste voertuig voort
vloeiende schade wa11neer het verlies van 
cle zaak aan een vreemde oorzaak te wij
ten is, en het bewezeri is dat het opge
eiste voertuig door het Duitse leger als 
oorlogsbuit in beslag genome'n werd; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerders voertuig door de 
militaire overheid in huur opgeeist is ge
weest, en dat niet wordt betwist dat het 
Duitse leger zich einde Mei 1940 « in het 
bezit stelde van de litigieuze vrachtwa
gen bij wijze van oorlogsbuit ll ; 

Overwegell{le dat het de Staat verant
woordelijk verklaart voor het verlies van 
het a an verweerder toebehorende voertuig, 
om de reclenen : 1° dater enkel overmacht 
bestaat, naar de zin van artikel 23 van de 
wet van 12 Mei 1927, indien de gebeurtenis 
me ze uitmaakt volstrekt onvoorzienbaar 
is geweest, en dat de inbeslagneming door 
de vijand van een militair vervoermiddel 
niet van dergelijke aard is; 2° dat, ver
mits de Duitse Staat, luidens artikel 53, 
paragraaf 2, van het aan het verdrag van 
Den Haag van 18 October 1907 toegevoegd 
en door de wet van 25 Mei 1910 goedge
keurd reglement, verplicht was het voer
tuig terug te geven of de waarde ervan te 
betalen, deze verplichting « op het Bel
gisch leger overging ll, hetwelk tegelijk 
met de andere geallieerde legers, ten ge
volge van de capitulatie van het Duitse 
leger, van .het vermogen van de Duitse 
Staat bezit nam; 3° dat, in iedere onder
stelling, de opeising, bij gebrek aan ver
goeding voor het verlies van de in huur 
opgeeiste zaak, een onteigening zonder 
schadeloosstelling zou .uitmaken, welke 
door artikel 11 van de Grondwet verba
den wordt; 

Overwegende, enerzijds, dat uit arti
kel 23 van de wet van 12 Mei 1927 blijkt 
dat de wetgever het oorlogsrisico volgend 
nit zijn militaire opeisingen voor tijdelijk 
gebruik, niet meer ten laste van de Staat 
heeft willen leggen, maar hem enkel tot 
schuldenaar van de teruggave heeft wil
len maken in omstandigheden welke van 
gelijke aard zijn als cUe welke uit een 
huurovereenkomst zouden voortvloeien 
mits inachtneming van de bestemming 
·welke de opeising door zich zelve insluit; 
dat het de rechterlijke macht niet be-

hoort over de overeenkomstigheid van 
deze wetsbepaling met artikel 11 van de 
Grondwet te oordelen; 

Overwegende dat het vonnis, door de 
bij artikel 23 van de wet van 12 Mei 1927 
bedoelde vreemde oorzaak te beperken tot 
het overkomen van een volstrekt on
voorzienbare gebeurtenis, deze bepaling 
schendt; 

Overwegende, anderzijds, dat geen en
kele bepaling van de wet de Belgische 
Staat verplicht tot het uitvoeren van de 
door het Duitse leger of door de Duitse 
Staat aangegane verbintenissen; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, behalve in zover het de recht
bank van eerste aanleg bevoegd ver
klaart; 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 ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd vonnis ; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Verviers. 

14 December 1950. - 1° kumer. - Voor
zUtel·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Bail. - Gelijkhtidende 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste udvocaat- generaal. Pleiter, 
H. Resteau. 

l e KAMER. - 15 December 1950 

BEvVIJS. - AAN DE AK'fEN YERSCHULDIHD 
GELOOL<. - HUURAKTE DIE ALLE TOEVALLEN 
TEN LASTE VAN DE HUURDER LEGT. - RECH
TER DE WIL INTERPUETERENDE VAN DE PAR
TI.JEN OM DE DRAACH:VIJDTE •_rE llEPALEN DIE 
ZI.J AAN HET WOORD (( TOEYALLEN ll liE!lBEN 
WILLEN TOEKENNEN. - BESLISSENDE DAT DE 
HUURDER NillT TE ZlJNEN LASTE DE SCHADE 
GENOMEN HAD VEROORZAAKT DOOR EEN llHAND 
YOORGEKOMEN TIJDENS EEN DOOR DE YIJANDE
LT.JKHEDEN TEWEEGGEllUACIITE PLUNDERIN!1. 
- GEEN SCHENDING VAN HET AAN DE HUUR
AKTE YERSCHULDIGD GEL()O~'. 

De te1·men « toevallen ll en cc overmacht ll 
zijn n·ie•t noodzakelijk synoniem. Schendt 
het geloof niet, dat verschuMigd is aan 
een h1~1Walcte welke cc alle toevaUen, 
voorziene of onvoorziene, gewone of bui
tengewone Jl, ten laste van de huurder 
legt, het vonnis dat de wil va.n de par
tijen interpreteert om de draagwijdte te 
bepalen die zij aan de in aanmerking 
genomen (( toevallen ll hebben willen toe
Tcennen, en beslist dat de huu1·de·r de 
schade niet te zi.inen lO!Ste genomen 
had, die we1·d veroorzaalct door een 
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tijdens een door de vijandelijkheden 
. teweeggeb1·achte plwnde1·ing ove?·gelco

men brand (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPI.T DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN, 'l'. NAAMLOZE YENNOOTSCHAP 
«SARMA ll.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op G Juli 1948 door de Rechtb::mk 
van eerste aanleg te Brnssel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1134, 1147, 114S, 1302, 1311, 1320, 
1322 en 1733 v>tn het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis, ofschoon het vaststelt dat, 
luidens de tussen partijen gesloten huur
overeenkomst, « aile toevallen, voorziene 
of onvoorziene, gewone of buitengewone, 
ten laste blijven van de huurster, dit wil 
zeggen van verweerster ll, de vordering 
van aanlegster afwijst, welke strekte tot 
vergoecling wegens de beschadigingen die 
werden veroorz!:)akt door een brand die 
zich in het verhuurd onroereud goed bad 
voorgedaan, om reden clat « vcrweerster 
de door overmacht ontstane ongevalleu, 
zoals de litigieuze brand, die zich vijan
clelijkheden te wijten plundering had 
voorgedaan in de loop van een aan de 
niet te haren laste !Jatl genomen ll, dan 
wanneer de uitdrukkingen « toeval ll en 
« overmacht ll, zowel in rechte als in de 
omgangstaal, synoniem zijn en elke 
vreemcle oor.zaak aancluiden die aan de 
schuldenaar niet kan worden toegerekeucl 
(schending van artikelen 1147, 1148, 1302 
en 1733 van het Burgerlijk Wetboek), en 
clan wanneer uit geen enkele van de vast
stellingeu van de recllter over de grond 
blijkt dat partijen in de litigieuze huur
overeenkomst de uitdrukking « toeval ll 

in een andere betekenis hebben gebruikt 
clan in haar gebruikelijke en normale be
tekenis (schencling van artikel 97 van de 
Grondwet) ; cloordat, bijgevolg door te 
beslissen dat het beding van de tussen de 
partijen gesloten lmurovereenkomst, het
welk « alle toevallen, voorziene of onvoor
ziene, gewone of buitengewone ll, ten laste 
van verweerster legt, niet cle schade te 
haren laste legde welke, zoals de litigieuze 
brand, door overmacht was veroorzaakt 
het bestreclen vonnis het aan de akten 
verschulcligd geloof heeft geschonclen 
(schencling van artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de vordering steuncle op het 

(1} Zie o.m. verbr., 17 November 1949, 
23 Mei, 8 en 22 Juni 1950 (Arr. T'erbr., 1950, 
biz. 147, 598, 621 en 650; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 162, 675, 703 en 743) en volgend arrest. 

beding van de huurovereenkomst luiclens 
hetwelk << alle toevallen, voorziene of 
onvoorziene, gewone of buitengewone, ten 
laste van de huurster (hier verweerster) 
blijven ll ; 

Overwegende dat de beslissing er aan 
toevoegt dat « de eerste rechter te recllt 
de eis van beroepster (hier aanlegster) 
heeft afgewezen, door vast te stellen dat 
beroepene (hier verweerster) cle nit over
macht overgekomen ongevallen, zeals de 
litigieuze brand, die zich had voorgedaan 
in de loop van een aan de vijanclelijkhe
den te wijten plundering, niet te haren 
laste had ge_nomen ll ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis, 
het synoniem zijn van de termen cc toe
vallen ll en « overmacllt ll ontkent en, door 
tlitlegging van de wil van partijen, beslist 
clat het betwist geval van overmacht niet 
bij overeenkomst ten laste van verweer
ster is gelegd geweest ; 

Overwegende clat, uit llet feit clat toe
val en overmacht beide een vreemcle oor
zaak nitmaken die aan cle schulde111wr 
niet kan worden toegerekend, niet volgt 
clat deze uitdrnkkingen steeds en noocl
zakelijk op identisclle feitelijke toestan
ten toepasselijk zijn ; 

Overwegencle dat de bestreclen beslissing 
clerhalve wettelijk lmar toevlucht heeft 
lmnnen nemen tot nitlegging van de wil 
van partijen om de draagwijdte te bepa
len welke zij ann de in aanmerking ge
nomen « toevallen ll hebben willen toe
kennen; 

Overwegencle clat de beperkende uitleg
ging welke het vonnis er van verstrekt 
van feitelijke nard is en met de bewoor
clingen van cle litigieuze overeenkomst niet 
onverenigbaar is ; 

Dat het eerste midclel niet kan aange
nomen worden; 

Over het tweede middel : schending vnn 
artikelen 113-1, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis, lloewel het vaststelt dat, lui
dens de tussen partijen g·esloten huur
overeenkomst, « alle toevallen, voorziene 
of onvoorziene, gewone of buitengewone, 
ten laste van de huurster blijven ll, dit wil 
zeggen van verweerster, de vordering van 
aanlegster afwijst, welke strekte tot ver
goeding wegens de beschadigingen die wer
den veroorzaakt door een brand die zich 
in het verhnnrd onroerend goed had voor
gedaan, om reclen dat dit beding van de 
hunrovereenkomst « als voorwerp had af 
te wijken van de bepalingen van arti
kel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, 
welke het gemeen recht uitmaken, en lui
dens welke de huurder voor brand verant
woordelijk is tenzij hij bewijst dat de 
brand door toeval of overmacht of door 
een gebrek in de bouw is ontstaan, of 
dat de b1·and door een nabul'ig huis wenl 
medegedeeld; dat deze afwijking, door 



-200-

het toeval te haren laste te leggen, de 
toestand van verweerster verergerde; clat 
dit becUng derhalve op beperkende wijze 
behoort te worden uitgelegd; dat partijen 
noch op het geval van overmacht hebben 
gezinspeeld, noch op het gebrek in de 
bouw, noch op het geval waarin de brand 
aan een naburig lmis is medegedeeld ge
weest; dat dienvolgens blijkt dat zij het 
geval van overmacht niet ten laste van 
verweerster hebben willen leggen >>, dan 
wanneer uit de bewoordingen van het 
litigienze beding, zoals zij door het be
streden vonnis worden overgenomen, 
blijkt dat het als voorwerp had, niet enkel 
van artikel 1733 van het Burgerlijk Wet
boek af te wijken, door zekere door de 
brand van het verhuurde onroerend goE:d 
veroorzaakte rampen ten laste van ver
weerster te leggen, maar wel haar de her
stelling van aile door een toeval veroor
zaakte beschadigingen op te leggen, onge
acht de aard, de oorsprong of de gevolgen 
van dat toeval; doordat, bijgevolg, het 
bestreclen vonnis aan het litigieuze beding 
een beperkte, met zijn bewoordingen on
verenigbare draagwijdte heeft gegeven, 
en zodoende het aan de alcten verschul
digd geloof heeft geschonden : 

Overwegende dat, daar het beding van 
de overeenkomst, waarbij de toevallen 
ten laste van verweerster worden gelegd, 
algemeen is, het insgelijks de bij arti
kel1733 van het Burgerlijk Wetboek voor
ziene onderstelling van brand omvatte ; 

Overwegencle cla t het bestreden vonnis 
clienvolgens, zonder een van de in het micl
del aangecluide wetsbepalingen te schen
den, naar aanleiding van een aan brand 
te wijten ramp waarcle aan de bepalin
gen van gezegcl. artikel heeft kunnen 
hechten, om de wil van partijen met be
trekking tot de draagwijclte van cle in 
aanmerking genomen toevallen uit te leg
gen; 

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

_verweerster. -

15 .December 11l50. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slag,qeve1·, H. Bail. - Gelijkluiclende 
concl1tsie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Van Ryn en della Faille 
d'Huysse. 

l" KAMER. - 15 December 1950 
1° VOORZIENING IN VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENING TEGEN 
EEN ARREST DAT EEN EIS TOT VERNIETIGING 
VAN EEN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 
AFWIJST. - GEEN VERPLIOHTING ZE TEN 
RANDE VAN DE OVERSOHRIJVING VAN DE VER
KOOP IN TE SOHRIJVEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERI.IJKE ZAKEN. - ElSER DIE ZICH 
VOOR DE RECHTER OYER DE GROND ER TO!~ 
BEPERK'r HEEF'l' IN FEl'l'E DE DRAAGWIJDTE TE 
BETWISTEN DOOR DE ANDERE PARTIJ AAN DE 
TERMEN VAN EEN LAS'l'GEVING TOEGEKEND. -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT EEN WETTE
LlJKE HINDERNIS RELET DEZE DHAAGWIJDTE 
AAN DEZE TERMEN TOE 'l'E KIGNNJCN. - J\1ID
DEL WEGENS NIEUWHEID NIET ONTVANKELIJK. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
BURGETILIJKE ZAKEN. - DRAAGWI.TDTE YAN 
DE AK'l'EN. - SOUVEBEINE INTERPRE'l'ATJE 
MITS ZI.:f NIET IN STRI.JD WEZE MET DE TEll
MEN VAN DE AKTE. 

1 o De voonrieninrJ tegen een an·est flat 
een eis tot vernieti,ging van een ve1·1coop 
vcm een om·oerena goerl a,fwijst, moet 
niet op de 1·and van de ove1·schrijving 
van deze verlcoop ingesch1·even wor
den (1). (Wet van 16 December 1851, 
art. 3.) 

2° W anneer, v66r de 1·echter over de 
g1·ond; eise1· zich er toe beperlct heeft 
in teite de draagw{ddte te betwisten 
(loor de andere pa1·tij toegelcend aan de ' 
op z·ichl ze~t bescho·uwcle tennen van ef!n 
lastgeving, is nieuw en, bijgevolg, niet 
ontvanlcelijk, het miclclel hientit afge
leid flat een wetteUjke hinclentis belet 
7Hm deze d1·aagwijclte toe te lcennen. 

3° De ·rechte1· over cle grand beoorrleelt 
so·uverc,in cTe cz.raagwijclte van de a lcten 
rUe hem voorgelegcl wonlen, tenzij zijn 
interpretatie met hnn te1·men st-rijrlig 
is (2). 

(SPINE'l'TE, T. CONSORTEN BERCKMANS-SPlNE'l'TE, 
((CREDIT l•"ONCIER DE BELGIQUE)) EN ROBBE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 November 11l47 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen : 

Over cle g-rond van niet-ontvankelijk
heid : niet-inschrijving van de voorzie
ning : 

Overwegende dat de door aanlegger in 
verbreking ingestelde eis, die er toe strekte 
de door authentieke akte van 19 Decem
ber 1940 verwezenlijkte verkoop van een 
onroerend goed, nietig en zonder enige 
uitwerking te doen verklaren, op de rand 
de overschrijving van gezegde akte inge
schreven werd in uitvoering van artikel 3 
van de wet van 16 December 1851 op de 
voorrechten en hypotheken, gewijzigd 
door artikel 2 van cle wet van 10 October 
1913; 

(1) Zie nota 1, ondertekend Ch. C., onder 
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 246. 

(2) Zie vorig arrest en nota 1. 
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Overwegende dat verweerders Joseph 
Berckmans en Victor Berckmans staande 
houden dat, vermits zij niet ingeschreven 
werd op de rand van de overschrijving 
van gezegde akte van verkoop, de voor
ziening tegen het bestreden arrest, die 
aanleggers vordering afwijst, niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat artikel 3 van de wet 
van 16 December 1851 enkel die eisen be
doelt welke er toe strekken de vernieti
ging of de herroeping van aan de over
schrijving onderworpen akten te doern 
uitspreken; 

Overwegende dat het exploot van rechts
ingang alleen dit karakter had, hetwelk 
niet eigen kan zijn aan de voorziening in 
verbreking welke een rechterlijke beslis
sing bestrijdt die op zich zelve geen aan 
de overschrijving onderworpen akte is 
waaruit de rechten .zouden spruiten tot 
herroeping of vernietiging waartoe deze 
voorziening strekken zou ; 

Overwegende, d~®tengevolge, dat de 
grond van niet-onvankelijkheid niet kan 
aangenomen worden; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 537, 577bis, inzonderheid 577bis, 
paragraaf 6, 1101, 1107, 1108, 1119, 1122, 
1123, 1134, 1135, 1156, 1160, 1161, 1163, 
1165, 1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1594, 
1598, 15!}9, 1984, 1988, Hl89 en 1998 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, inzonderheid1, 
paragraaf 3, 3, inzonderheid paragraaf 1, 
ii2 en 53 van de wet van 1 October 1947 
betreffencle de herstelling der om·logs
schade aan private goederen, 10 van de 
hypotheekwet van 16 December 1851 en 
97 van fie Grondwet, cloordat het bestre
den arrest niet-gegrond heeft verklaard 
aanleggers eis tot vernietiging van de ver
koop van het onroerend goed afhangende 
van de gemeenschap die tussen zijn ouders 
heeft bestaan, verkoop die verweerder 
Robbe had toegestaan krachtens een door 
de vorengenoemden bij akte van notaris 
Possoz te Brussel van 22 Jnli 1~36 gege
ven machtiging luidens welke de lastge
vers gezamenlijk aan verweerder elf) on
herroepelijke macht verleenden om hun 
gemeen onroerend goed met het oog op 
de aanzuivering van de er OIJ drnkkencle 
hypotheeklasten te beheren en te verko
pen, dan wanneer aanlegger de geldigheid 
van deze verkoop betwiRtte deswijl hij 
voor de enige en onverdeelde prijs van 
308.725 frank de overdracht van het on
roerend goed en van « alle er bij beho
rende rechten op vergoeding wegens oor
logsschade JJ, waartoe Robbe door de vol
macht niet gerechtigd was gemaakt aan de 
kopers, verweerders Berckmans, mede
bracht, daar de bestreden beslissing ver
keerdelijk aanvoert dat de tot het verkopen 
van het onroerend goed verleende macht 
zich noodzakelijk tot het te gelde maken 
van het recht op schadeloosstelling wegens 

beschadigingen aan dit onroerend goecl 
nitstrekte en dat Robbe, door het recht 
op oorlogsschacle te verkopen, bijgevolg 
niet bui ten zijn lastgeving had gehandeld, 
en daa~·enboven voorwendt dat de mogelijk 
te ontvangen vergoeding, luiclens arti
kel 10 van cle wet van 16 December 1851, 
tot betaling van de schuldvorclering van 
verweerder « Credit Foncier de Belgique JJ 

zou moeten worden · aangewend, wat 
een niet ter zake clienende omstandigheid 
uitmaakt, aangezien de schuldvordering 
die ontstaan is uit schade door om·logs
handelingen welke zich hebben voorge
daan na de ontbinding van de gemeenschap 
door het overlijden van de echtgenote
lastgeefster, een persoonlijke schuldvor
dering van aanlegger is, die het door hem 
in het betwiste onroerencl goed verwor
ven erfdeel aanbelangt, en dus zonder zijn 
toestemming niet geldig krachtens een niet 
door hem verleende volmacht kon worden 
overgedragen ; en doordat het bestre
den arrest zodoende : a) vermits het 
aan de lastgeving om het onroerend goed 
te verkopen een draagwijdte en een om
vang heeft toegekencl welke haar bewoor
clingen niet insluiten en welke zij boven
clien wettelijk niet kan hebben, derhalve 
die Iastgeving !weft geschonden alsmede 
het geloof verschuldigd aan de akte die 
er van deed blijken (inzonderheid schen
cling van artikelen 537, 577bis, inzonder
heid 577bis, paragraaf 6, 1101, 1107, 
1108, 1119, 1134, 1135, 1156, 1160, 1161, 
1163, 131!!, 1320, 1322, 1598, 15ll9, 1984, 
1988, 1989 en 1998 van het Burgerlijk Wet
boek, 1, 3, 52 en 53 van de wet vnn 1 Octo
ber 1!147 betreffende cle herstelling van 
oorlogsRchade aan private goecleren, 10 
van ;le hypotheekwet van 16 December 
1851 en 97 van de Grondwet) ; b) en ver
mits het aan de litigieuze lastgeving de 
hierboven betwiste draagwijdte en om
vaug heeft toegekencl, althans onwettelijk 
heeft erkenrl dat zij uitwerking had ten 
annzien van aanlegger, die er geen partij 
bij was wat zijn persoonlijke rechten aan
belangt, waarover IJoch cle lastgevers 
noch de lasthebber, in elk geval, gelclig 
voor hem of in zijn naam hebben lnmnen 
beschikken (inzonclerheid schending van 
artikelen 537, 577bis, inzonderheid 577b1s, 
paragraaf 6, 1101, 1107, 1108, 1119, 1122, 
]12,'!, 1134, 1135, 1165, 1582, 1583, 15H4, 
lfi98, li\99, Hl84, 1988, 198!) en 1g93 van het 
Bnrgerlijk Wetboek en 1 en 3 van de wet 
van 1 October 1947 betreffende de herstel
lir>g van oorlogsschade aan private goede
ren) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel het ar

rest verwijt dat het, de bewoordingen 
nitleggeml van een aan verweercler Robbe 
door akte van notaris Possoz van 22 Juli 
1936 opgedragen lastgeving, er aan een 
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draagwijdte en een omvang heeft toege
kend welke haar bewoordingen niet in
sluiten en welke zij wettelijk niet kan 
hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt clat de door beroeper (thans aan
legger) uiteengezette grief bestaat in het 
feit, dat verweerder Robbe, door de 
rechten op vergoeding van de door cle 
oor·log veroorzaakte schade af te staan « de 
grenzen heeft overschreden van de last
geving ll welke hem verleend was; 

Overwegemle dat de rechter over de 
grond alzo nauwkeurig de draagwijdte 
van het geschil bepaald heeft zoals het bij 
hem aanhangig was gemaakt, alsook de 
grenzen er van zoals zij nit de door par
tijen in cle zaak genomen conclusies 
bleken; 

Overwegende, inderdaad, dat aanlegger 
er zich toe beperkte staande te houden 
dat het recht de schuldvordering betref
femle de oorlogsschade te verkopen nog 
niet bestond ten tijde van de authen
tieke akte die de lastgeving opdroeg, en 
dat de lasthebber « dus de grenzen van 
zijn lastgeving te buiten was gegaan ll ; 

Dat hij, zodoende, slechts de bewijs
voering van het vonnis waartegen hoger 
beroe11 overnnm, hetwelk vaststelt clat 
<< de lastgevei·s in hun lastgeving geen 
recht hebben kunnen insluiten dat, op dit 
tijdstip, nog niet was ontstaan ll ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat aan
legger enkel bedoelde de draagwijdte te 
betwisten welke aan de op zich zelve be
schouwde termen van de lastgeving client 
te worden toegekend, zonder dat er 
sprake was van een wettelijke hindernis 
welke zou belet hebben hun een grotere 
uitwerking of draagwijdte toe te kennen; 

Overwegende dat, in zover het het be
streden arrest, waar dit de bewoordingen 
van de lastgeving heeft uitgelegd, verwijt 
deze een grotere draagwijdte te hebben 
gegeven dan zij wettelijk hebben kon, 
het middel dus nieuw is en, dientenge
volge, niet ontvankelijk; 

Overwegende dat, wat aangaat de 
draagwijdte welke aan de bewoordingen 
van de lastgeving behoort te worden toe
gekend, het bestreden arrest zich er op 
heeft toegelegcl « het werkelijk voornemen 
van partijen ll op te zoeken; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
dit voornemen nit feitelijke beschouwin
gen afleidt alsook nit de vergelijking van 
lle bewoordingen van de authentieke akte, 
welke van de lastgeving doet blijken, met 
die van een tussen dezelfde partijen op 
3 Mei 1936 afgesloten overeenkomst, waar
van de authentieke akte enkel de tennit
voerbrenging nitmaakte; 

Overwegende clat cle bewoordingen van 
cle overeenkomst van 3 Mei 1fl3(i :· « een 
onroerencl goed uit dp lland of openbaar 
verkopen op het tijdstip, aan de personen, 

voor de pnJs en onder de voorwaarden 
welke (de lastgevers) passend zullen ach
ten ll, niet uitsluiten dat deze lastgeving, 
naar de bedoeling van de partijen, uitge
breid worde tot de sclmldvordering van 
oorlogsschade nit ·hoofde van nadien 
door het onroerencl goecl ondergane be
schadigingen ; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
de bepaling van de bedoeling van de par
tijen, door de rechter over de grond sou
verein is uitgelegcl geweest, op een wijze 
die niet is met de bewoordingen van de 
overeenkomst strijdig is; 

Dat. daaruit volgt dat het eerste on
derdeel van het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over llet tweede onderdeel 
Overwegencle dat de voorziening llet 

arrest verwijt te hebben erkend dat de 
lastgeving, zoals het die uitlegt, uitwer
king heeft ten aanzien van de persoon
lijke rechten van aanlegger, welke er 
nochtans geen partij bij was ; 

Overwegende dat aanl0gger, zoals hier
boven in het antwoord op het eerste 
onderdeel van het midclel wordt gezeg·cl, 
in de v66r · het hof van beroep g0nomen 
conclnsies niet heeft aangevoerd clat de 
lasthebber, door een schnldvordering ovPr 
te dragen welke na het overlijden van 
de lastgeefster was ontstaan en persoon
lijk en niet ex lwerede in aanleggers J1H
trimonium was gekomen, zijn rechten w~ s 
te buiten gegaan ; 

Dat hi.i zich er toe heeft beperkt staande 
te houden dat verweerder, door eeu 
schuldvordering wegens oorlogsschade 
over te dragen, de grenzen van de last
geving te buiten gegaan is, waarvan aileen 
de draagwijdte betwist werd : 

Overwegende, bijgevolg, dat he>t tweede 
onderdeel van het micldel, vermits llet 
v66r de rechter over de groncl niet opg·E'
worpen werd, nieuw en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verw0rpt rle voorzie
ning; veroord0elt aanlegger tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens verwe0rders. 

15 December 1950. - 1" kamer. - Yoo'r
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter, -
Versla,qge1;er, H. Bayot.- Gelijklnidencle 
concl·nM,e belwke wat het middel van 
niet-ontva.nkeU.ilcheirl betreft. H. Colnrd, 
advocaat-gef:eraal. - P7eUer8, HH. Dela
croix, Veld0kens E'll Vnn Ryn. 

2" KAMER. - 18 December 1950 
VERKEER. --;- BESTUliRm;n DIE ZI.JN YOEH

TUIG VOOR. EEN HINDERNIS NIET HEEFT KUN
NEN 'l'OT 81'ILSTAND RBENOEN. - fJINDEHNJS 



-203 

DIE NIET KON VOORZIEN WORDEN. - GEEN 
lNBREUK OP ARTIKEL 42 VAN HET VERKEERS
WETBOEK. 

Overt1·eedt a-i"tilcel 42 van het Ve?·lceers
wetboek n·iet, de bestmcnler die zijn 
voert·ui,q niet heett lwmnen tot stilstand 
bren,qen voo·r een hinden~is, cUe dermate 
01W001'Zienbaar wa.s, dat hem ,qeen en
kele fottt lean ten laste gele,qd W01'
rlen (1). 

(DE :MEERLEER, T. PATTIOONKAS 
YOOR HANDEL 1''1 NI.J\'ERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel : schending van arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest, om aanlegger te veroordelen 
wegens onvrijwillige verwondingen aan 
eerste verweerder en tot herstelling van 
het door de burgerlijke partijen ten ge
volge van het ongeval opgelopen nadeel, 
de conclusies niet heeft beantwoord van 
beklaagde (hier aanlegger), waar deze het 
bestaan ontkende van een oorzakelijk ver
band tussen het ongeval en de te zijnen 
laste gelegde inbreuk op de W egcode zijnde 
een gebrek aan verlichting van zijn voer
tuig, dan wanneer aanlegger, bij conclu
sies, staande hield dat niet bewezen was 
dat het slachtoffer de· hindernis, welke 
het voertuig van beklaagde uitmaakte, 
op tijd zou waargenomen hebben, zelfs 
indien clit voertuig van een regelmatige 
verlichting was voorzien geweest : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, ten gevolge van versahil
lende omstandigheden, onder meer van de 
slechte zichtbaarheid wegens de hevige 
regen, het niet verlicht paardengespan van 
aanlegger voor het slachtoffer een onvoor
zienbare hindernis uitmaakte ; 

Dat het aldus zonder dubbelzinnigheid 
vaststelt, dat indien het voertuig had ver
licht geweest, het geen onvoorzienbare 
ltindernis zon uitgemaakt hebben; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de subst:mtiele of 

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

(1) Verbr., 21 November 1949 en 3 Juli 1950 
(A,·. Ym·br., 1950, blz. 152 en 688; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 168 eu 784). 

II. In zover de voorziening tegen de over 
de burgerlijke vordering van de « Pa
troonkas voor Handel en Nijverheid ll ge
wezen beslissing gericht is : 

Over het middel : schending van arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 42 en 85 van het koninklijk be
slnit van l Februari 1934 houdende alge
meen reglement op de politie van het ver
voer en het verkeer en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de ge
volgen van het ongeval geheel of ten dele 
ten laste van verweerders had moeten leg
gen, daar aanlegger bij conclnsies staande 
had gehouden dat het slachtoffer, zoals nit 
de vergelijking van artikelen 42 en 85 van 
voormeld reglement blijkt, zijn snelheid 
moest regelen met inachtneming van de 
door zijn eigen schijnwerpers verlichte 
wegruimte, derwijze dat hi.i zijn voer
tnig voor een hindernis tot stilstand kon 
brengen, en doordat het hof van beroep 
clit verweermiddel niet beantwoord heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
beslist dat, door het woord << hindernis ll, 
artikel 42 van de 'Vegcode de hindernissen 
niet bedoelt welke onvoorzienbaar zijn; 

Overwegende, anderzijds, .dat nit het 
bestreden arrest blijkt dat, in de kenmer
kende omstancligheden welke het arrest 
opsomt, de aanwezigheid van bet niet
verlicht voertuig van aanlegger een voor 
llet slacbtoffer zulke onvoor,zienbare bin
dernis uitmaakte zodat geen enkele font 
a an deze partij kan verweten worden; 

Overwegen<le, dienvolgens, dat bet ar
rest aldus de conchlRies beantwoord beeft 
en wettelijk zijn beslissing gerecbtvaar
flig<l heeft dat geen verantwoordelijklwi<l 
voor de nanrijding ten laste van verwecr
ster kan gelegd worden; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

III. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de vordering van de bur
gerlijke partij Jules Goeders gericht is : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt bet vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Oudenaarde te be
vestigen welk aan deze partij een pro
visionele vergoeding toekent en een des
kundigenonderzoek beveelt; dat dergelijke 
beslissing, naar luicl van artikel 416 van 
het vVetboek van Strafvordering, geen 
eindarrest uitmaakt en niet over een ge
scbil nopens de bevoegdlleid is gewezen; 

Dat de voorziening, v66r de eindbeslis
sing ingesteld, dus niet ontvankelijk is ; 

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

18 December 1!l50. - 2° kamer. - Vo01'
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
beer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve·r, H. Bayot. - Gelijlclttidende oonclu-
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sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. Lefevre-Valentin (van de Balie bij het 
Hof van bet:oep te Brussel). 

2" KAMER. - 18 December 1950 

VERKEER. - GEDRUIKER. VAN. DE SECUN
DAIRE WEG. - DE HOOFDWEG OPRIJDEND. -
GEVAAR VOOR BOTSING. - SOUYEREINE BE
OORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

De rechte·r over cle groncl beoonleelt smt
verein in feite oj', op het ogenblilc 
waa.rop cle weggebntilce1· va.n een secun
cla·i·re openbare weg de hoofdweg is op
gereclen, e1· gevaar voo1· botsing be
stand (1). (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, art. 54, 2°). 

(BOLAND, T. JACOBS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 Juni 1950 door het Hof van 
beroep· te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de publieke vordering zijn 
gericht : 

Overwegende dat de door de burgerlijke 
partijen ingestelde voorzieningen slechts 
private belangen aan het Hof voorleggen; 
dat, betreffencle de publieke vordering, zij 
slechts ontvankelijk zijn in de mate 
waarin zij betrekking hebben op de ver
oordeling van de burgerlijke partijen tot 
de kosten van de publieke vordering; 

Overwegende dat desaangaande geen 
middelen tot staving van de voorzieningen 
worden aangevoerd; dat deze derhalve 
niet ontvankelijk zijn; . 

II. In zover de voorzieningen zijn ge
richt tegen de beslissing betreffende de 
burgerlijke vordering : 

Over het eerste micldel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat, in 
weerwil van aanleggers besluiten waar zij 
vooropstellen dat artikel 54, 2°, van het 
Verkeersreglement bepaalt dat de wegge
bruiker van een ondergeschikte weg de 
hoofdweg slechts mag oprijden indien er 
geen andere weggebruiker aankomt, of 
indien, rekening houdend onder meer met 
de snellleid van deze laatste en met de af
stand waarop hij zich bevindt, er geen ge
vaar voor aanrijding bestaat, het bestre-

(1) Verbr., 21 Maart 1938 (A1'1". Ferb1·., 1938, 
biz. 59). 

den arrest nergens met voldoende duide
lijkheid heeft vastgesteld dat er geen ge
vaar voor aanrijding bestoncl, toen be
klaagde Jacobs uit een aardeweg de axiale 
baan Brussel-Luik opreed; dat, waar het 
arrest verklaart dat beklaagde reeds de 
rechterkant van de weg had bereikt toen 
de burgerlijke partij op zijn hoogte 
kwam, en dat er toen voldoende ruimte 
links van beklaagde was om de burger
lijke partij toe te laten zonder hindernis 
de auto van beklaagde links voorbij te 
steken, deze verklaring echter niet vol
staat, daar, zelfs mits al deze omstandig
heden, het oprijden van een axiale baan 
door hem clie nit een door hoog graan ver
borgen aardeweg komt, een gevaar voor 
aanrijding kan uitmaken, al was het maar 
omwille van het element « verrassing ll 
voor de weggebruiker van de hoofdweg; 
doordat het arrest derhalve niet vol
doende gemotiveerd is; 

Overwegende dat, tot staving van de 
beslissing waarbij het de vrijspraak be
vestigt, welke door de eerste rechter ten 
voordele van verweerder wegens een te
lastlegging van inbreuk op artikel 54 van 
de Wegcode, werd verleend het bestreden 
arrest vaststelt dat « beklaagde Jacobs 
met zijn auto reeds de rechter kant van de 
steenweg had ingenomen vooraleer de bur
gerlijke partij Boland het manamver had 
uitgevoerd dat aanleiding gaf tot het on
geval ll ; dat het uit deze souvereine vast
stelling afleidt dat het ongeval is te wij
ten aan <( het verkeerde manamver dat de 
burgerlijke pa:rtij heeft uitgevoerd 'met 
hevig te remmen en naar links te zwen
ken, als er voldoende ruimte bestond aan 
haar linker kant om zonder hindernis de 
auto van beklaagde voorbij te steken ll ; 

Overwegende dat uit deze beweegre<le
nen impliciet doch dnidelijk blijkt dat, 
naat· het oordeel van cle rechter over de 
grond, er geen enkel gevaar voor aanrij
ding bestond wanneer verweerder de 
hoofdweg opreed, daar het verkeerde 
manomver door eerste aanlegger slechts 
werd aangevangen nadat verweerder zijn 
uitrijcling uit de secundaire baan volko
men had voltrokken en reeds zijne nor
male plaats op de rechter kant van de 
hoofdweg had ingenomen; dat clie beweeg
redenen een afcloend antwoord op aanleg
gers conclusies verstrekken; 

Overwegende dat het middel derhalve in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede mitldel : schending van 
artikel 54, 2°, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 betreffende de ver
keerspolitie, doordat, volgens het bestre
den arrest, het volcloencle is, om geen 
overtrecling te begaan, dat de weggebrui
ker, die nit een onclergeschikte baan komt, 
de rechterzijde van de hoofdweg bereikt 
heeft en aldus doorgang laat langs zijn 
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linker kant, dan wanneer voormeld arti
kel 54, 2°, veel strenger is en eist dat er 
lloegenaamd geen gevaar voor aanrijding 
bestaat; 

Overwegende dat llet arrest in feite 
vaststelt dat er ter zake geen gevaar voor 
aanrijcling bestond en dat verweerder de 
door artikel 54, 2°, van de W egcode voor
geschreven voorzorgsmaatregelen had ge
nomen; 

Dat dergelijke vaststelling van de rech
ter bindend is en dat derhalve het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers elk tot de 
helft van de kosten en tot betaling van 
een vergoeding van 150 frank aan ver
weerder. 

18 Deeember 1950. - 2° kamer. - Voor
zitte1', H. de Cocqueau des Mottes, raacls
heer waarnemend voorzitter. - Vel·slag
yever, H. Vandermersch.- Gelijlcl!tidende 
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleite1·s, 
HH. Struye en uella Faille d'Huysse. 

2< KAMER. - 18 December 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE PARTIJ EISERES.- VERPLICH
'l'ING EEN UITUIFTE VAN HE'_r HESTHEDEN AR

RES'l' BIJ TE VOEGEN. - KENNIS VAN HET 
BEROEPEN YONNIS VEREIST OM DE OPGEWOR
I'EN MIDDELEN TE BEAN'l'WOORDEN. - VER
PLICHTING OOK EEN UITGIFTE VAN HE'l' YONNIS 
BLJ 'l'E \'OEGEN. 

Is niet ontvanlcelij 7c de voorzieniny van rle 
b!trge1·Z·ijlce pa1·Uj rlie, al leyt zij een 
a'ltthenUelce uitgifte 1Jan het bestl'eden 
an·est OV(W, geen 'lt-itgijte van het . be-
1'0f3JJen vonnis heejt bijgevoegd, dan 
wcmnee1· de lcennis van dit laatste ve1·
eist is opdat het Hot de doo1· de voor
ziening opgewm·pen mirldelen zou lcun
nen beantwom·den (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 419.) 

{KEMI?ENEERS, T. VAN KERCIGIOYEN.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet enkel op grond van eigen beweegre-

(1) Verbr., 27 Maart en 8 Mei 1950 (A1'1'. 
T'erbr., 1950, biz. 494 en 566; Bull. en PAsiC., 
1950, I, 532 en 634, en nota 1, biz. 532). 

denen, maar ook nog om de door de eer>1te 
rechter opgegeven niet tegenstrijclige re
denen cliens beslissing bevestigt ; 

Overwegende dat, daar de middelen van 
de voorziening het arrest aileen een on
volcloende of een onwettelijke motivering 
van het arrest verwijten, de burgerlijke 
partijen, aanleggers in verbreking, bij de 
stukken van hun voorzieniJ:~g, benevens 
een authentieke uitgifte van het bestreden 
arrest, tevens ook een authentieke uit
gifte van het vonnis van de eerste rechter 
moesten voegen; dat, daar aanleggers in 
gebreke zijn gebleven zulks te doen, hun 
voorziening niet ontvankelijk is (Wetboek 
van strafv., art. 419) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers elk tot de 
helft van de kosten en tot betaling van 
een vergoeiling van 150 frank aan elke 
verweerder. 

18 December 1950. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, ll. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1'Slag-
1Jeve1', H. Vandermersch. ~ Gelijlclu:idencle 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

:ze KAMER. - 18 December 1950 

llESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ. - 0PENDAAR MINISTERIE BESLUITEND 
TOT EEN SPLI'rRING VAN DE VERYOLGINGEN. -

00NCLUSIE HIEHOP GEGROND DAT RET OPEN
BAAR MINIS'fERIE HET INZICH'l' HEEFT EEN 
YERZOEKSCHRIF'l' TOT INOBSERVATIESTELLING 
VAN EEN VAN DE BEKLAAGDEN NEER TE LEGGEN. 

- ARREST BESLISSENU DAT JCR GEEN REDEN 
IR TOT Sl'LITSING·. - ARREST HIEROP GE
STEUND DAT GEJ~~N F.NKEL VERZOEKSCHRIFT IS 
NEERGELEGD EN DA'f DE 'l'ER DEBA'l'TEN OVER
GELEGDE ELEMENTEN DE SPLITSING NIET RECH'l'
VAARDIGEN. - WETTELIJKE BESLIRSING. 

Schenclt a1·tUcel 2 van de wet van 9 ApriZ 
1930 niet en doet geen uitspmalc van 
ambtsweye ove·r de gegrondheid van de 
inobse1·vatieste!lin_q van een belclaagc!e, 
het hof van beroep flat, cloor het open-· 
baa1· min,iste1·ie in 7cennis gesteld met 
een aanvraa,y iot splitsing van de ve1·
volgingen, aanv,raag die is gesteund op 
het voonwmen van het opf)nbaar minis
terie om later een ve1·zoelcschrift tot in
observatiestelling van een van de be
lclaagden nee1· te leygen, vaststelt dat 
geen enlc.el veTzoelcschl'ift te dien einde 
is neeryelegd, en de aanvraag tot split
sing ve1·weTpt, om Teden dat de te1· de
batten nopens de geestestoestand van 
belclaagde ove1·gelegde elementen de 
splitsing niet rechtvaal·digen. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BlJ HET HOI' 
VAN llEROEP TE LCIK, '1'. 'l'YVAEHT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 27 Juli 1950 door llet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de voorziening is gericllt te
gen de beslissingen van llet bestreden ar
rest betreffende cle verweerders Poelmans, 
Bogaert en Lallon : 

Overwegende dat geen middelen worden 
aangevoerd tot staving van de voorzie
ning; dat llet bestreclen arrest werd gewe
zen op een reclltspleging waarin de sub
stantiele of op straf van nietiglleicl voor
gescllreven reclltsvormen werden nage
leefd en dat de uitgesproken straffen wet
telijk zijn ; 

' II. In zover de voorziening is gericllt te
gen de beslissing van llet bestreden arrest 
betreffende verweerder Tyvaert : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 1 tot 5 van de wet van 9 April 
1930, doordat llet bestreden arrest in zijn 
beschikkend gedeelte beslist dat er geen 
aanleiding bestoncl tot inobservatiestel
ling van Tyvaert, en aldus ambts
llalve over de inobservatiestelling van 
betichte lleeft beslist, vermits geen scllrif
telijk verzoek daartoe door het openbaar 
ministerie werd neerg·elegd, dan wanneer 
dergelijk punt slecllts beoordeeld kon 
worden ing·evolge van een schriftelijk en 
met redenen omkleed verzoek vanwege be
klaagde, zijn raadsman of het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
llet Hof voorgelegde procedurestukken 
blijkt clat llet Hof van beroep door llet 
openbaar ministerie wercl verzocht de ver, 
volgingen tegen Tyvaert, en die welke te
gen cle andere beklaagden waren inge
steld, te splitsen, en clat, tot staving van 
dit verzoek, llet openbaar ministerie zijn 
voornemen te kennen gaf om later een 
vordering tot inobservatiestelling van ver
weercler Tyvaert in te stellen ; 

Overwegende dat llet Hof van beroep, 
waarbij voormeld verzoek tot splitsing 
aanllangig was gemaakt, gehouclen was 
erover recllt te doen, en tevens daartoe 
na te gaan of de door llet openbaar minis
terie voorgestelde gronden ernstig genoeg 
waren om de gevorderde splitsing te 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat, waar llet Hof van be
roep lleeft vastgesteld dat er geen vol
doende gronclen voorllanden waren om 
de inobservatiestelling van verweercler 
'l'yvaert te reclltvaardigen, llet zicll aldus 
de macllt niet lleeft aangema tigd, ambts
llalve en in strijd met de bepalingen van 
artikel 2 van de wet van 9 April 1930, de 

inobservatiestelling van verweerder Ty
vaert te bevelen; dat llet enkel, bij ont
breken van werkelijk ingediend verzoek
schrift tot inobservatiestelling, beslist 
lleeft dat cle door llet openbaar ministerie 
voorgestelcle gTonden de aangevraagde 
splitsing der zaken niet wettigden; 

Overwegende clat dergelijke beslissing, 
in de bijzondere omstancliglleden waarin 
zij werd gewezen, wettelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietiglleicl voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat zo
wel de over llet tussengescllil als over 
de grond gewezen beslissingen overeen
komstig de wet zijn; 

Om die r4clenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

18 December 1950. - 2° kamer. - Voo1·
z-itter, H. de Cocqueau ties Mottes, raads
lleer waarnementi voorzitter. - Ve1·slag
ge-ve·r, H. Vanclermerscll.- Gelijlcl1ticlende 
conclus·ie, II. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 December 1950 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
VERWIJZING VAN EEN :I.IISDAAD NAAR DE COR
RECTlONELE RECH'l'BANK OP GROND VAN VER
ZACH'l'ENDE OMSTANDlGHEDEN. 0NDER
ZOEKSGERECHTEN. - DIEFSTAL STRAFBAAH 
MET DW AN GAR REID VAN VIJFTII£N 'fOT 'l'WIN'riG 
JAAR KBACHTENS ARTIKEL 473 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - 0NDERZOEKSGERECHTEN 
ZONDER MACH'l' OM DE MISDAAD NAAR DE COR
HECTIONELE RECHTBANK TE VERWIJZEN. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN \'ER
WI,TZlNG NAAR DE COBRECTIQNELE RECHT

BANK. - VERKNOCHTE MISDADEN OP GROND 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN. 
- ARn~;ST VAN ONBE\'OEGDVERKLARING VAN 
RET HOF VAN BEROEP. - HIEROP GESTEUND 
DA'f EEN VAN DE MISDADEN· NIET DOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBAJ\'K KON VERWEZEN WORDEN. 
VERNIE'fiGING VAN DE BESCHIKKING, BEHALYE 
WAT DE VERWIJZING VAN DE ANDERE MISDAAD 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK BETREFT. 
- VERWI,JZING NAAR DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. 

1 o De d·ietsta~ met behulp 11an geweld of 
bedreiging, met een '!Jan de bij a~·ti
kel 473 van het Stmtwetboek voo1·ziene 
verzwcbrende omstandigheden gepleegd 
en met dwangarbeid van vijftien tot 
twintig jaar bestmtt is. niet een van de 
misdaden we~lce de wet de 'onderzoeks-
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,r;erer:hten toelaat op grand van verzach
tende omstancUglwden naar de correc
Uonele 1·echtbank te verwijzen (1). (Wet 
van 4 September 1891, art. 5; wet van 
14 Mei 1937, art. 3.) 

2° Wamwe1·, na een beschikk-ing van de 
ntaclkame·r die een beklaagde, wegens 
twee door aanneming van verzachten
de omstancl'igheden gecorrectionalisem·de 
mis(laden, nactr de co1·recUonele 1·echt-
11an k verwijst, het TJ.Ot van be1·oep zich 
onbcvoegd verlclaard heett, omdat een 
van de misrladen doo1· de 1·aadlcamer 
niet mocht yeco.rrecUonaUsee1·d wo1·den 
en omdat de tweede verknoeht was met 
de eerste, ven~ietigt het Hot vC£n verb1·e
king, bij wijze van 1·egeling van rechts
(lebied, de beschikking van de 1'aadka
mer, indien de 1·edenen van het arrest 
van het hot van beroep gegmnd blijken, 
en verwijst het de zaak naC£r de Teamer 
van inbesehuldigingstelling (2) ; deze 
·vernietig·ing trett nochtC£ns het beschik
lien(l gedeelte niet vC£n de beschikking 
waC£rbij het bestaC£n vwn ve1'ZC£chtende 
omstandigheden wordt ctwngenomen WC£t 
de misdaC£d bet1·ett die voor co1Tectio
nalisaf'ie door het onclerzoelcsgerecht VC£t
baa·r is (3) . 

(PROCUREUR-GE:'iERAAL BI.J HET HO~' 
\'AN BEROEP TE Blll:SSEL, 1'. WOUTERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gezien het verzoekschrift 
tot regeling van rechtsgebied, door de 
Procureur-Generaal bij het Hof van be
roep te Brussel op 28 September 1950 in-
gecliend; · 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de Raaclkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen del. 8 Maart 
1950, Constant Wouters en Joseph Geluy
kens, bij aanneming van verzachtencle om
standiglleclen, verzonclen werden voor de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen, 
uit hoofcle van, te Borgerhout, op 22 De-

(1) De macht om een met meer dan vijftien 
jaar dwangarbeid strafbare misdaad naar de 
correctionele rechtbank wegens verzachtende 
omstandigheden te verwijzen wordt aan de on
derzoeksrechten slechts toegestaan indien het 
gaat : a) hetzij om misdrijve\1 voorzien bij 
hoofdstukken V en VI van titel VII van 
hoek II van het Strafwetboek; b) hetzij om 
misdrijven voorzien bij artikelen 471 en 472 
van hetzelfde wetboek. 

(2) Verbr., 12 Juli 1943 (Bull. en PAsrc., 
1943. I, 300); 9 Januari 1950 (ibid., 1950, I, 
300). 

(3), Verbr., 18 November 1946 (Arr. Yerbr., 
1946, biz. 395); 30 Juni 1947 (ibid., 1947, 
biz. 236). 

cember 1949, het:;~ij door de miscladen of 
cle wanbeclrijven uit te voeren of ann cle 
uitvoering ervan rechtstreeks mecle te 
werken, hetzij door welke cluad ook tot de 
uitvoering zodanige hulp te verlenen aat 
zonder bun bijstand de misclaclen of wan
beclrijven niet hadden lmnnen gepleegd 
worden : A, 1) met behulp van geweld of 
bedreiging in een bewooncl h uis of zijn 
aanlwrigbeden, ten naclele van Mathieu 
Vaer, geldsommen van 600 frank en 
30 gulden, die hen niet toebehoorden, be
clrieglijk weggenomen te hebben, met de 
omstancligheicl clat wapenen werclen ge
bruikt of getoond, en met de omstandig
beicl clat het geweld of cle beclreiging bet
zij een ongeneesbaar schijnencle ziekte, 
hetzij een bestenclige onbekwaamheicl tot 
persoonlijke arbeicl, hetzij het verlies van 
het voile gebruik van een orgaan, betzij 
een zware verminking veroorzaakt beeft; 
2) met voorbeclacbte raacl, vrijwillig aan 
Mathieu Vaes verwondingen en slagen 
toegebracht te hebben waaruit voor deze, 
hetzij een ongeneesbaar scbijnende ziekte, 
hetzij een bestendige onbekwaamheid tot 
persoonlijke arbeicl, hetzij bet verlies van 
het voile gebruik van een orgaan, betzij 
een zware verminking is ontstaan : 

Overwegende dat, door vonnis van 
18 April 1950, de Correctionele Recbtbank 
te Antwerpen zich onbevoegd beeft ver
klaard om over voormelcle. betichtingen 
recht te doen en dat cleze beslissing door 
bet arrest van 23 Juni 1950 van bet Hof 
van beroep te Brussel werd bevestigd; 

Overwegencle dat clit arrest, alsook de 
bescbikking van de Raadkamer van de 
Correctionele Rechbtank te Antwerpen del. 
8 Maart 1950, kracht van gewijsde bebben 
verworven en clat uit hun tegenstrijcligheid 
een negatief geschil van rechtsgebied is 
ontstaan waarcloor de loop van het ge
recb t worclt belemmercl ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2, alinea 2, van de wet van 4 Octo
ber 1867, gewijzigd door artikelen 3 van 
cle wet van 23 Augustus 1919 en 3 van de 
wet van 14 Mei 1937, behalve wanneer het 
bij boofdstukken V en VI, titel VII, 
boek II, of bij artikelen 471 en 472 van 
het Strafwetboek voorziene inbreuken be
treft, de raaclkamer niet vermag, wegens 
verzachtencle omstancligheden, een be
klaagde naar de correctionele rechtbank 
te verzenden uit hoofde van inbreuken 
voor welke de normale door de wet be
paalde straf vijftien jaar dwangarbeicl te 
hoven gaat; 

Overwegende dat bet eerste aan Wou
ters en Geluykens ten laste gelegcl feit 
door artikel 473 van bet Strafwetboek 
met dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar strafbaar wordt gestelcl en clat bet 
tweede feit van de telastlegging, alhoewel 
het wettelijk mits inacbtneming van ver-
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zachtende omstandigheden voor verWIJ
zing naar de correctionele rechtbank vat
baar was niettemin met het eerste schijnt 
verknocht te zijn; 

Overwegende derhalve clat, waar de 
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen, door haar beschik
king van 8 Maart 1950, Wouters en Geluy
kens wegens becloelde feiten naar de Oor
rectionele Rechtbank te Antwerpen heeft 
verwezen, zij dit feit niet wettelijk bij 
cle Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen 
aanhangig heeft kunnen maken, en dat 
deze rechtbank en vervolgens het Hof van 
beroep te Brussel zich te recht onbevoegd 
hebben verklaard om van de zaak kennis 
te nemen; 

Overwegende dat er dienvolgens aanlei
ding bestaat tot regeling van rechtsge
bied; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, verbreekt de beschikking van de 
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen dd. 8 Maart 1950 be
treffende de feiten A, 1, en A, 2, behalve 
waar zij, aangaande feit A, 2, heeft ge
oorcleelcl dat, ten aanzien van verzach
tende omstandigheden, cUt feit slechts tot 
correctionele straffen aanleiding geven 
kan; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
cle Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen en dat melding ervan zal worden 
gemaakt op de kant van cle gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak, 
aldus beperkt, naar de Kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te .Brussel. · 

18 December 1950. - 2• kamer.- Voor
zittm·, H. de Oocqueau cles Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Vandermersch. - Gelijlcl~ticlende 
conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 18 December 1950 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. - AR
REST DA1' EEN VERBEURDVERKLARING UIT· 
SPREEKT. - GEEN ENKELE AANDUIDING DIE 
TOELAAT DE VERBEURDVERKLAARDE VOORWER
PEN TE VEREENZELVIGEN. - 0NWETI'ELIJKE 
BESLISSING. 

Is niet wettelijlc, cle besUssing van ve1'001'
cleUng clie een ve1·betwdverklaring uit
szJreelct in de te·rmen van artikel 1:!l van 
het St?·atwetboclc, cloch zoncle1· een en
Tcele aancl~ticli'ng te bevatten clie toelaat 
de voo1·we1·pen, welke de 1·echte1· heett 

wiUen verbeunlverTclaren, te ve·reenzel
vigen (1). 

(VAN EENAEME, T. DE BEAUFORT.) 

ARilEST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 October 1950 door het militair 
gerechtshof gewezen; 

I. In zoyer cle voorziening de over de 
publieke vordering gewezen beslissing be
strijdt : 

Over het ambtshalve opgeworpen mid
del : schending van artikel 97 van de 
Grondwet : 

Overwegende dat de rechter zijn beslis
sing niet naar het voorschrift van arti
kel 97 van de Grondwet motiveert wanneer 
hij zoals in onderhavige zaak, de voor
werpen waarop cle verbeurdverklaring 
slaat op generlei wijze bepaalt; 

Overwegencle verder dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
vormen werden nageleefcl en dat, behou
dens de onregelmatig uitgesproken ver
beurdverklaring, de veroordelingen wet
telijk zijn ; 

II. In zover de voorziening de beslis
sing over de vorclering van de burgerlijke 
partij bestrij dt : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel in
roept en dat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het ter griffie van het Hof op 16 Octo
ber 1950 neergelegd vertoog tot staving 
van de op 6 October 1950 ingestelde voor
ziening (besluitwet van 19 October 1944, 
art. 5), verbreekt het bestreden arrest, 
doch alleen in zover het over de ver
beurdverklaring uitspraak doet; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het militair 
g·erechtshof en dat melding ervan zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot de helft van de kosten; laat 
de overige helft ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak alzo beperkt naar het 
militair gerechtshof anders samengesteld. 

18 December 1950. - 2• kamer. - Voor-

(1) De rechter moet gewis niet omstandig 
elkeen van de verbeurdverklaarde voorwerpen 
aanduiden (verbr., 8 December 1947, A•~·. 
VeTb1·., 1947, blz. 401; Bull. en PASIC., 1947, 
I, 526), doch, bij gebrek aan enige aanduiding 
van de verbeurdverklaarde voorwerpen, is de 
beslissing die de verbeurdverklaring uitspreekt 
niet gemotiveerd (verbr., 25 November 1946, 
Bull. en PAsrc., 1946, I, 446). 
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zitter, H. de Cocqueau des JI.!Iottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Simon. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-g-eneraal. 

2°,KAMER. - 18 December 1950 

EPURA'l'IE IN ZAKE BURGERTROUW. 
- PERSOON ZONDER VERBLIJFPLAATS EN 
WOONPLAATS IN BELGIE OP 31 DECEMBER 
1947. - LATERE INSCHRIJVING OP DE DOOR 
DE KRIJGSAUDITEUR OPGEMAAKTE LlJST EN 
AANZEGGING. - VOORWAARDEN VAN 'l'ERMIJN. 

De inschrijving, op de door de kl'ijgsaudi
telw opgemaakte lijst, van een persoon 
die op 31 Decembe1· 1947 in BelgUJ noah 
zekere ~voonplaats noah zekeTe verblijf
plaats hacl, en van wie de lwijgsattdi
te·Lw acht dat hij doo1· de door de wetge
v·ing bet1·ejfende de epuratie in zalce 

. btwgertmttw voo1·ziene vervallenve1'7cla-
1'ing moet get1·ojjen wo1·den, evenals de 
aan.zegg·ing van deze insclwijving, kun
nen na 31 December 1947 gedaan wor
den onder de dubbele voorwaarde, dat 
zij geschieden voor het verst1·ijlcen van 
het jaar dat volgt op de aanlcomst of de 
te1·uglcee1· van belanghebbende op het 
g·rondgebied van het 1"ijlc, en ten taatste 
op 31 Decembe1· 1956; de omstandigheid 
dat zij gedaan werden wanneeT belang
hebbende nag in Belgie niet was aange
lcomen of tentgyelcomen is zonde1· uit
we·rlcing op hun geldigheid (1). (Besluit
wet van 19 September 1945, art. 5; wet 
van 14 Juni 1948, art. 4 en 5.) 

(WANNIJN.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de twee middelen samengevoegd, 
afgeleid : het eerste, nit de scl!ending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 4, 5 en 6 
van de besluitwet van 19 September 1945, 
4, 5 en 6 van de wet dd. 14 Juni 1948 be
treffende de epuratie inzake burgertrouw, 
doordat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis bevestigt en beslist dat aanlegger 
op de epuratielijst zal behouden blijven, 
alhoewel zijn inschrijving hem v<i6r 

(1) Zie van het verslag van de Commissie 
van justitie van de Kamer. der volksvertegen
woordigers, aan de stemming voorafgaande van 
de wet van 14 Juni 1948 (Bescheiden der Ka
mers, Kamer, zitting 1947-1948, n' 51, biz. 13). 

VERBR •• 1951. - 14 

31 December 1947 niet aangezegd werd om 
reden dat hij in Belgie niet gehuisvest 
was en dat dienvolgens de op een latere 
datum gedane betekening regelmatig was 
geschiecl overeenkomstig alinea 2 van arti
kel 5, dit zonder aanleg-gers conclusies te 
beantwoorclen, dan wanneer aanlegger uit
drukkelijk in gezegde besluiten liet gelden 
dat de epuratiewetgeving nieuwe termij
nen voorziet voor degenen die in het bui
tenland verblijven en die zich in Belgie 
komen vestigen, doch dat die termijnen 
slechts beginnen te lopen wanneer zij in 
Belgie een woonplaats nemen, wat ter 
zake n~et het geval is; het tweede, nit de 
schendmg van artikelen 4, 5 en 6 van de 
besluitwet del. 19 September 1945 en 4, 5 
en 6 van de wet del. 14 .Turri 1948, beide be
treffende de epuratie inzake burgertrouw 
en van artikel 97 van de Grondwet, door~ 
dat het bestreden arrest beslist dat eiser 
op de epuratielijst zal behouden blijven, 
alhoewel de betekening van deze inschrij
ving- hem slechts na 11 December 1947 ge
daan werd, om reden dat hij, op deze da
tum, in Belgie niet was g-evestigd en dat 
llij thans nog niet in het land is terugg-e
keerd, dan wanneer de inschrijving en de 
betekening ervan na 31 December 1947 
betreffende een persoon die op gezegde cla
tum noch zekere verblijfplaats noch ze
kere woonplaats had, slechts toegelaten 
zijn « binnen het jaar' dat volgt op de 
aankomst of de terugkeer van de belang
hebbende op het grondgebied van het 
Rijk >J, voorwaarde die, wat eiser aan
gaat, niet vervuld was : 

Overwegende dat, bij de conclusies 
welke l!ij v66r het hof van beroep gena
men lweft, eiser aanvoerde dat zijn in
schrijving op de bij artikel 4 van de be
sluitwet van 19 September 1945 voorziene 
lijst zonder uitwerking was omdat, ener
zijds, zij hem niet v66r 31 December 1947 
betekend was geweest, zoals voorgeschre
ven door artikel 5, alinea 1, van die be
sluitwet, en, anclerzijds, de nieuwe door 
de betreffende wetgeving- voorziene ter
mijn g-een aanvang kon nemen zolang ei
ser zich niet in Belgie g-evestigd had ; 

Overwegencle clat, door eigen beschou
wingen en door die van de eerste rechter 
waarnaar het verwijst, het bestreden ar
rest beslist dat de uiteindelijke termijn, 
door voormeld artikel 5, alinea 1, bepaald, 
niet van toepassing is op de niet in Belgie 
verblijvende personen en dat ten opzichte 
van deze laatsten de termijn tot het ver
loop van een jaar na hun terugkomst in 
Belgie « verlengd ll is, echter zonder 
31 December 1956 te mogen overschrijden; 

Overweg-ende dat het bestreden arrest, 
aldus, ondubbelzinnig beslist dat zowel in 
artikel 5, alinea 2, van de besluitwet van 
19 September 1945 als in artikel 5 van de 
wet van 14 Juni 1948 de woorden « binnen 



- 210 

het jaar dat de aankomst of de terug
komst van belanghebbende op het grond
gebied van het Rijk zal volgen ll geenszins 
de tijdruimte bedoelen v66r welke de be
tekening van de inschrijving niet kan ge
daan worden, doch alleen de tijdruimte 
na het verstrij~en van welke die beteke
ning niet meer kon gedaan worden; 

Overweg·ende dat deze interpretatie van 
de wet, waartegen het tweede micldel be
zwaar oppert,. gegrond is; 

Dat inderdaad, enerzijds het bijeen
brengen van artikel 4, slotalinea, en van 
artikel 5, 1°, van de wet van 14 Juni 1948 
ze oplegt en; anclerzijds, de voorberei
dende handelingen van de wet ze beves
tigen; 

W aaruit volgt dat het eerste middel in 
feite en dat het tweede recht falen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroorcleelt aanlegger tot de kos
ten. 

18 December 1950. - 26 kamer. - Voor
z'ittei", H. de Oocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Vm·slag
gever, H. Simon. - GeUjkl~tidende con
clu,s·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleite1·, 
H. 'della Faille d'Huysse. 

2" KAMER.- 18 December 1950 

BESOHERMING VAN DE MAATSOHAP
PIJ. - TERBESCHlKKINGSTELLlNG VAN DE 
REGERING VAN DE HERHALINGS- EN GEWOONTE
l\USDADIGERS. - GEVALLEN WAARIN DE MAA'l'
REGEL NIET DOOR DE WET VOORGESCHREVEN 
IS. - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
CONCRETE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAAT
REGEL TE OMSCHRI.TVEN. 

De besUssing die het stellen ter beschik
king van cle 1·egering beveelt van een 
ve1·oordeelde, in een geval waarin deze 
maati'egel doo1· de wet niet voorgesch1·e
ven is, mag er zich niet toe beperken 
het bestaan vast te stellen van de wet
teLiflce vom·waai·den die hem toelaten; 
z·i,j moet OJl conc1·ete to·ijze de bijzonde1·e 
i"eclenen acvncl1ticlen waa1·om de 1·echter 
acht, in het onderhavig geval, van het 
hem dam· de wet vei·leend recht te moe
ten gebruile maken (1). (Wet van 9 April 
1930, art. 25 en 26). 

(1) Verbr., 12 December 1949, 9 Januari en 
28 Juni 1950 (A1-r. Ye1·b•·., 1950, blz. 228, 277 
en 675; Bull. en PAsrc., 1950, I, 248, 295 en 767). 

(BOSMAN.) 

ARREST. 

HE'J: HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Ai.1gustus 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het mid(lel ambtshalve afgeleid nit 
de schencling van artikel 26 van de wet 
van 9 April 1930, doordat het bestreden 
arrest, de re-clenen van de eerste reehter 
overnemende, de terbeschikkingstelling 
der I'egering bevestigd lleeft, zonder ze 
door amlere redenen te rechtvaardigen 
dan door de eenvouclige opsomming van de 
wettelijke roorwaarden : 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
om de reclenen van de eerste rechter clie 
het overneemt, llet beroepen vonnis be
vestigt in de mate waarin dit de terbe
scllikkingstelling der regering beveelt, 
waarvan de rechter in lloger beroep de 
termijn enkel van vijf tot tien jaar ver
hoogt om ze « met de door de wet voor
zlene termijn ll in evenredigheid te bren
gen; 

Overwegende dat becloeld arrest aldus 
de toepassing van cleze maatregel grondt 
op de omstancliglleden dat aanlegger, na 
twee veroordelingen wegens zware dief
stal, << zich terug sell ulclig lleeft gemaakt 
aan een nieuw misclrijf voor dat vijftien 
jaar verlopen zijn; dat hij een aanhou
clencle neiging tot wetsovertreding blijkt 
te behouden en zicll bevindt in de bij arti
kel 25 van de wet van 9 April 1930 voor
ziene voorwaarden ll ; 

Overwegende dat de uitgesproken straf 
meer clan een jaar gevangenisstraf be
clraagt; 

Overwegende dat, luiclens artikel 26 van 
de wet van 9 April 1930, wanneer de ter
beschikkingstelling der regering, zoals in 
_onclerllavig geval, niet wettelijk voorge
schreven is, de beweegredenen van de be
slissing er in clienen omschreven te wor
den; 

Overwegende dat, om zich naar deze 
bepaling te geclragen, de rec.hter zich niet 
mag vergenoegen llet bestaan van cle wet
telijke voorwaanlen vast te stellen, maar 
clat hij op nauwkeurige en stellige wijze 
de bijzondere beweegredenen client te om
scllrijven, - inzonderheid het gevaar dat 
de vrijstelling van de veroordeelde, na af
loop van de uitgesproken straf, voor de 
maatschappij en voor llemzelf zou uitma
ken, - waarom hij in onderhavig geval 
van llet hem cloor de wet verleend recht 
gebruik acht te moe ten maken; 

Waaruit volgt clat het beschikkend ge
cleelte niet wettelijk is gerechtvaardigd en 
dat het bestreden arrest artikel 26 van 
vermelde wet- scllendt ; 

Overwegende dat de terbeschikking-
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stelling der regering met de uitgesproken 
straf een ondeelbaar geheel uitmaakt; 

Om die redenen, verbreekt !let bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
!let Hof van beroep te Gent en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

18 December 1950. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijklu-idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 18 December 1950 

1° OUDERLIJKE MACHT. - llEWARING 
VAN DE KINDEREN. - llEZOEKRECHT VAN DE 
GROOTOUDERS. - VERDELING VAN RET BEWA
RINGSRECH'l'. 

2o VERLATING VAN FAMILIE. -REaR-. 
TERLI.JKE IlESLISSING UI'l'SPRAAK DOENDE 
OVER DE UITOE!'ENING YAN I!ET RECHT VAN 
IlEZOEK VAN RET KIND. - WlCT \'AN 20 JiJI,T 
1927 'l'OEPASSELLJK. 

1° Het aan de gmotoude1·s toegekend 1·echt 
van bezoelc van een l~ind, is een onder
dee! van het 1·echt van bewMing (1). 

2° De 1·echte1·Ujke beslissing, die over het 
1·echt van bezoelc van een Teind door zijn 
.Q1'ootouders ·ttitspraak doet, beslist over 
de bewaring van het kind, naa1· de 
zin van deze tennen in de wet van 
20 J uli 1927 (2). 

(DE S'l'OilllELEIR, T. VAN DOREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel1 van de wet van 20 Juli 1927, ami 
artikel 369bis van het Strafwetboek toe
gevoegd, doordat !let bestreden arrest die 
wetsbepaling op aanlegger heeft toege
past, alhoewel hem slechts verweten was 
zijn dochter Christine aan de bezoekrege
ling ten voordele van de grootouders, de 
burgerlijke partijen, te hebben onttrokken, 
en dan wanneer het bezoekrecht slechts 

(1). en (2) Verbr., 7 April 1943 (11.1'1'. Ve1•br., 
1943, biz. 83; Bull. en PASIC., 1943, I, 132, en 
nota 2). 

een onderdeel van het bewakingsrecht 
uitmaakt en derhalve wegens !let beper
kend karakter van de strafwet de door de 
wet voor de schending van dit bewakings
recht voorziene straf, op een onderdeel 
van dit recht niet kan toegepast worden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat een 
vonnis, op 10 Februari 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
gewezen en niettegenstaande verzet of 
hoger beroep uitvoerbaar verklaard aan 
de verweerders een recht op bezoek van 
hun kleindochter heeft verleend; dat dit 
vonnis dienvolgens over de bewaking van 
het kind, naar de zin van artikel 1 van 
de wet van 20 Juli 1927, uitspraak gedaan 
heeft; 

Dat inderdaad, gedurende de uitoefe
ning van het recht van bezoek, de titu
laris van dit recht tijdelijk een deel van 
het recht uitoefent, en tijdelijk zekere 
verplichtingen op zich neemt, van de per
soon aan wie de bewaring van het kind 
is toevertrouwd; 

Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

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

En overwegende, wat de vordering van 
de burgerlijke partijen aangaat, dat aan
legger geen enkel middel tot staving van 
zijn voorziening inroept en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt; 

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

18 December 1950. - 2" kamer. - Voor
z'ittM, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·sla.g
gever, H. Bayot. - Gelijlcluidende con
clu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. Pleiter, 
H. Marquet (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 18 December 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLISSING WAARTEGEN MEN ZICH VOOR
ZIEN KAN. - STRAI'ZAKEN. - ARREST VAN 
RET MILITAIR GERECHTSHOI' IlESLISSENDE DAT 
DE RECHTSMACHT VAN DIT HOI' OM OVER DE 
PUBLIEKE \'ORDERING TE OORDELEN NIET DOOR 
EEN VORIGE IlESLISSING IS UITGEPUT. - AR
REST DAT NIET VATBAAR IS YOOR EEN ONMID
DELLIJKE VOORZIEI(I)Ill 

Is niet vatbaar voor een onmiddellijke 
voorziening, het arrest van het militair 
aerechtshof, dat er zich toe beperkt te 
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beslissen dat de 1·echtsmacht om over de 
p·u.blieke VO?'deT'ing te oo?·delen niet doo1· 
een voTige beslissing is uitgeput, en de 
neerlegging van een deslc·undig ve?·slag 
te bevelen. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «ASTRA)},) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1950 door het militair 
g·erechtshof gewezen; 

Overwegende dat, blijkens de regehna
tig overgelegde bescheiden, het militair 
gerechtshof, bij arrest van 2 December 
UJ48, de genaamden Van Opstraet en Van 
'.russel tot opsluiting en bijkomende straf
fen veroordeeld heeft wegens de door arti
kel 118bis van het Strafwetboek voorziene 
misdaad, die, naar de vaststellingen van 
het arrest van veroordeling, uit winstbe
jag werd begaan; 

Dat gezegd arrest drie deskundigen 
heeft aangesteld, met opdracht «de boek
llouding en alle andere besclleiden van 
de naamloze vennootscllap Patria nauw
keurig te onderzoeken ten einde de sam
men, goederen of voordelen van enige 
aard, zo reclltstreekse als onrechtstreekse, 
te bepalen die de winst uitmaken welke 
uit de bedrijvigheid van de schuldigen is 
ontstaan of, zo deze niet in beslag werden 
genomen, het bedrag van hun waarde )} ; 

Dat ditzelfde arrest de naamloze ven
nootschap Patria, wiens benaming thans 
<< Astra )} is geworden, hoofdelijk met de 
beklaagden aansprakelijk heeft verklaard 
voor de veroorclelingen tot teruggaven en 
geldelijke straffen hoegenaamd die wegens 
overtreding van de beschikking·en van ar
tikelen 118bis en 123ter van het Strafwet
boek tegen llaar veroordeelde organen of 
aangestelden werden uitgesproken; 

Dat aanlegster, die zich tegen dit arrest 
in verbreking had voorzien, van die voor
ziening afstand heeft gedaan; dat de af
stand van de voorziening door arrest van 
het Hof van verbreking dd. 25 April 1949 
werd geclecreteerd ; 

:Oat aanlegster, die, samen met Van 
Opstraet en Van Tassel, v66r het militair 
gerechtshof gedagvaard geweest was, ten 
einde haar middelen van verdediging voor 
te dragen en ingevolge het arrest van 
2 December 1948 te horen beslissen, bij con
clusies heeft aangevoerd dat het militair 
gerechtshof door zijn bovengemeld arrest 
zijn rechtmacht hacl uitgeput, en dienvol
gens over de eis van het openbaar minis
terie niet meer kon beslissen ; 

Dat het bestreden arrest vaststelt, ener
zijds, dat het militair gerechtshof, bij het 
arrest van 2 December 1948, de door arti
kel 123ter van het Strafwetboek bevolen 
verbeurdverklaring heeft uitgesproken, 

!loch gcmeend lweft het juiste bedrag van 
!le verbeurdverklaardc winsten slechts te 
knnnen bepalen nadat de daartoe be
noemde deskundige hun onderzoek zullen 
Yoltooicl hebben, en, anderzijds, dat, wijl 
die uitspraak in kracht van gewijsde was 
gegaan, definitief beslist is dat het mili
tair gerechtshof zijn rechtsmacht niet 
heeft uitgeput; dat het bestreden arrest 
dienvolgens beveelt dat de deskundige hun 
verslag· ten allerlaatste op 1 October 1950 
zullen neerleggen en de zaak tot verdere 
behancleling naar de terechtzitting van 
17 October 1950 verschuift; 

Ovenvegende dat het bestreden arrest, 
waar !let beslist dat de publieke vorclering 
uog niet clefinitief gevonnist werd, geen 
betwisting nopens de bevoegclheid berecht; 
dat cle andere beschikkingen van het ar
rest slechts van voorbereidende aard zijn; 

Dat derhalve de voorziening niet ont
yankelijk is (Wetb. van strafv., art. 4Hi); 

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

18 December 1930. - 2" kamer. - Voo1·
.<:Jitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
yeucr, H. Simon. - Gelijlcluidende conclu· 
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerst<' advocaat-generaal. Pleitm·, 
H.' Van Leynseele. 

2" KAMER. - 18 December 1950 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
TER.MIJN. - S'l'RAFZAKEN. - ARREST VAN 
DE KA;\IER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING EEN 
INOBSEHVATIEDTELLING BE\'ELENDE. - ON~HD
DELLI.JKE \'OOHZIENING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. - INOBSE!l.VATlESTELLING VAN 
llEKLAAGDlG. - 0PROEPING YOOR DE ICAMEH 
\'AN INll.b:SCHULDlGINGSTELLlNG. - 0NREGEL
MATIGE OPROEPING. - BEKLAAGDE EN RAADS
:NIAN YERSCHIJNENDE. - 0NREGELMATIGHEID 
VAN DE OPROEPING NlE'l' INGEROEPEN. - GEEN 
AANVRAAG TOT Ul'l'STEL. -·RECHTEN VAN DE 
YERDEOIGING NlET GESCHONDEN. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
KAUER VAN INBJGSCHULDIGINGS'fELLING. 
:MACHT OM TE ONDJGBZOEKEN OF TE DOEN 
ONDERZOEKEN. - ·woRDT UlTGEOEFEND ZO
WEL IN CRIMINELE ZAKEN ALS IN CORREC'l'IO
NELE ZAKEN OF IN ZAKEN VAN EEN\'OUDIGE 
PO LITlE. 

Jo BESCHERlVIING VAN DE MAA'r
SCHAPPIJ. - INOBSERYATIESTELLING VAN 
BEKLAAGDE. - DOSSIER AAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGS'l'ELLING ONDERWORPEN. -
RECH'l'SPLEGING DOOR DE RAADKA~1ER NOG 
NlET GEREGELD. - VOrtDEHING VAN DE PRO
CUREUR-GENERAAL 'l'EN EINDE INORSERYA'l'IE
STELLING VAN BEKLAAGDE. - MACHT VAN DE 
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KAMER VAN INJJESCHULDIGINGSTELLING OM 
DEZE MAATREGEL TE BEVELEN. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER ZEGGlcNDE DAT HE1' OPEN
BAAJJ, BELANG DE HANDHAVING VAN DE YOOR
LOPIGE HECHTENIS NIET MEElt EIS'l'. - Ho
GER BEROEP DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS. 
-ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING DE JJESLISSING OVER DE UEGROND
HEID VAN HET HOGER BEROEP TOT EEN LATERE 
DATUM UITSTELLENDE. 0NMIDDELLIJRE 
VOORZIENING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Is voor onmiddelli,ike voorziening vat
baar, het an·est van de Teamer van inbe
schuldi.rtingstelling dat de inobservatie
stelling van een beklaagde in de psychia
trische afdeling van een strafinrichting 
beveelt (1). (Wet van 9 April 1930, 
art. 1, 3 en 4). 

2° Een onregelrnati.rte oproeping van be
klaagde en van zi,in raadsrnan v66r de 
learner van inbesch!tldigingstelling, orn 
te horen ltifspraalc doen over een door 
het 01Jenbaa1· ministerie neergelegd ver
zoelcschrift tot ina bservatiestelling van 
lieklaagde, schendt de rechten niet van 
de verdediginy, wanneer belclaagde en 
zi,in 1·aa.dsrnan v661· de kanwr van in
beschttldigingstelling verschenen zijn, de 
onregelrnatiyheirl t'an cle oproepiny ndet 
hebben opgewO?"pen en geen !tUstel va.n 
de zanlc hebben aanyevraagd, doch lmn 
,middelen 1'an verdediginy teyen het ver
,zoelcschrift hebben voor.rtelegd (2). 

3o Zowel 11oit de telcst van arti1cel 23ii van 
het Wet110elc van stTatvorderiny als uit 
artikel 250 11an hetzelfde wetboelc 
vloeit vooTt dat de rnacht van de learner 
van inbeschnldigingstelliny orn te onde-r
zoeken of te doen onderzoeken niet en-
7.-el !titgeoefencl worclt in de zaken die 
tot de bevoegdheid va.n het hot van as
sisen liehoren, doch ook in de zalcen (lie 
tot rle bevoeqdheicl van de con·ectionele 
rechtbank of van de politierechtbanlc 
behoren. 

4o H oewel a.rtilcel 3 van de wet van 
9 April 1930 zulks niet uitdntlclcelijlc 
voorziet, mag de learner vctn inbesch!tldi
ginystelling, wanneerr zi:i in lcennis 
wordt uestcld rnet een rechtspleying, 
die door de raadlcanw1· nag niet gere
geld we,rd, op de vordering van het 
openl1aaT rninisterie en yebrwilc rna
lcende van de haar dooT a·rtilcelen 23.5 
en 2.'i0 van het Wetboelc van stra,fvor-

(1) Verbr., 9 Mei 1932 (Bull. en PASIC., 1932, 
I, 159); 5 April 1948 (An. VerbT., 1948, 
blz. 191). 

(2) Raadpl. verbr., 3 Juni 192S (Bull. en 
PAsrc., 1929, I, 221); 27 Februari 1939 (Arr. 
Verbr., 1939, biz. 66). 

(/.ering toeyelcende machten, de inolJser
vatiestelling van bekla.ayde in de 1JSY· 
chiatrische a,fdeling van een strafinrich
ting bevelen. 

5° Is niet vatbaar voor onrn·iddelliilce 
voo1·ziening, de beslissing wa.a1·bij,, in 
lcennis uesteld met het hoge1· beroe11 van 
de pmcurem· des Konings tegen een be
schUclcing 1Jan cle raa.dlcarner, zegqencle 
dat het openbaa1· belang de handhaviny 
van de voo'f'lop·ige hechtenis van be
klaagde niet ver·eist de lea-rner van in
beschnldigingstelling het onde1·zoelc van 
de gegronclheid van het ho,qe1· bemep 
tot een lateTe clat~tm u.itstelt (3). (Wetb. 
van strafv., art. 416.) 

(PROOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 November 1950 door de Ka
mer van inbeschuldigingstelling van liet 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het bestreden 
arrest de inobservatiestelling van aanleg
ger in de psychiatrische afdeling van een 
strafinrichting voor een ternrijn van een 
maand beveelt, drie deskuncligen aan
wijst en de omniddellijke tenuitvoerleg
ging van die beslissing gelast : 

Over het eerste miflclel, afgeleid uit de 
schending van artikel 3, alinea 4, van de 
wet van 9 April 1930, doordat noch aan
legger, noch zijn raaclsnran bij aangete
kencl schrijven verwittigcl werden clat over 
een verzoek tot inobservatiestelling, nit-

(3) Het Hof heeft herhaalde malen beslist 
dat een voorziening tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat een be
klaagde in staat van hechtenis behoudt, v66r 
de eindbeslissing over de grand van de ver
volging ontvankelijk is. Deze rechtspraak 
wordt gerechtvaardigd door de heschouwing 
dat de voorlopige hechtenis beschonwd wordt 
als het voorwerp uitmakende van een van de 
vervolgingen onderscheiden aanleg (zie nota 2 
onder verbr., 14 November 1932, Bull. en 
PAsrc., 1933, I, 2, kol. 1; nota 1 onder verbr., 
23 September 1942, ibirl., 1942, I, 205). Maar 
dan nag, opdat een voorziening onmiddellijk 
ontvankelijk weze, moet, uit oorzaak van deze 
onderscheiden aanleg, de beslissing de kenmer
ken vertonen van een beslissing waartegen een 
voorziening onmidc1ellijk ontvankelijk is, dit 
wil zeggen c1at zij over een geschil van be
voegc1heid moet gewezen zijn of een beslissing 
uitmaken, die met een definitieve beslissing ge
lijkgestelc1 worc1t, dit wil zeggen een beslissing 
die c1efinitief, voor een bepaald tijc1perk, de 
voorloplge hechtenis regelt. 

\ .. -_ 
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gaaude van het openbaar ministerie uit
spraak, zou worden gedaan : 

Overwegende dat nit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat de Procureur-Ge
neraal bij het Hof van beroep op 17 No
vember 1950 een verzoek tot inobservatie
stelling van aanlegger ter grilffie van ho
gergemeld hof heeft neergelegd; dat aan
legger en zijn raadsman van de datum 
van de terechtzitting verwittigd werden 
en v66r de kamer van inbeschnldiging
stelling zijn veschenen en dat aanlegger, 
bijgestaan door zijn raadsman, in zijn 
verweermiddelen werd gehoord; 

Overwegende dat, daarentegen, nit geen 
enkele procedurebescheid blijkt dat aan
legger of zijn raadsman v66r de kamer 
van inbeschuldigingstelling zouden heb
ben staande gehouden dat de vermeldin
gen van de hun gegeven verwittiging on
voldoende waren, noch dat zi.i, met het 
oog op het verweer van aanlegger, het 
uitstellen van de zaak zouclen hebben 
aangevraagd; 

Dat derhalve, aangenomen zelfs dat ho
gergemelde verwittiging niet regelmatig 
opgemaakt was, de rechten van de verde
diging niet werden geschonden en het 
mid del ongegrond is; 

Over het tweede middel, hierop gegrond 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
alleen bevoegd is om in de bij artikel 3 
van de wet van 9 April 1930 bepaalde ge
vallen een inobservatiestelling te gelasten 
en daartoe niet bevoegd is in het bij 
artikel 235 van het w etboek van strafvor
dering voorzien geval ; en over het vierde 
middel, hieruit afgeleid dat hogergemeld 
artikel 235 alleen van toepassing is op de 
zaken die aan de jury moeten onderwor
pen worden: 

Overwegende, wat aa:pgaat het vierde 
middel, dat artikel 235 van het Wetboek 
van strafvordering « alle zaken >> bedoelt; 
dat bovendien nit artikel 250 van het
zelfde wetboek volgt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling ook « in de zaken 
van correctionele of van eenvoudige poli
tic » de macht heeft te onderzoeken of 
een onderzoek te gelasten ; 

Overwegende, aangaande _ het tweede 
middel, dat, naar luid van artikel 2 van 
de wet van 9 April 1930, de inobservatie
stelling van een betichte << fn elken stand 
van de zaak >> kan gelast worden; dat, 
inclien artikel 3 van de wet aileen melding 
maakt van de raadkamer, wanneer de be
schikking van verwijzing nog niet ver
leend is, het uit het oog niet mag worden 
verloren dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling, wanneer zij overeenkomstfg 
artikelen 235 of 250 van het W etboek 
van strafvordering optreedt, inzonderheid 
de door de wet aan de raadkamer toege
kende macht uitoefent; 

Dat de middelen naar recht falen; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het arrest 
zegt dat er slechts later over de voorlo
pige hechtenis uitspraak zal gedaan wor
den; 

Overwegende dat, wat aangaat de ont
vankelijkheid van de voorziening in ver
breking, zo de voorlopige hechtenis het 
voorwerp uitmaakt van een van de straf
vervolging onderscheiden geding, de voor
ziening tegen een beslissing over de voor
lopige hechtenis nochtans slechts binnen 
de door artikel 416 van het W etboek van 
strafvordering gestelde perken ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat, in de onderhavige 
zaak, het beschikkend gedeelte betref
fende de voorlopige hechtenis geen beslis
sing nopens een betwisting over de be
voegdheid inhoudt en evenmin een eind
beslissing over het door het openbaar mi
nisterie tegen de beschikking van de 
raadkamer ingesteld hoger beroep ; 

Dat de voorziening aldus niet ontvan
keli.ik is en dat het derde middel, dat 
aileen tegen dit beschikkend gedeelte ge
richt is, zonder voorwerp voorkomt; 

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

18 December 1950. - 2• kamer. - Voor
z·itter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. ·- Ve?·slag
qever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
concl1i.sic, H. Raoul Hayoit cle Termi
court ecrste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Tahon (van de Balie van Kort
rijk). 

2° KAMER.- 18 December 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
AFSTAND. - MILITIEZAKEN. - AFSTAND BI.T 
BRIEF. - GELDIGHEID. 

De atstand, door aanlegger zelf, van een 
voorziening tegen een in militiezaken 
gewezen beslissing, wordt door de wet 
aan geen enlcele plechtige vorm onder
worpen; hij kan bij brief qefia!Ln wor
den, fn zover ·deze authentwttettswaa1'
borge,n biedt (1). 

(1} Vergel., in strafzaken, verbr., 11 Decem
ber 1944 (Arr. Verbr., 1945, blz. 61; Bull. en 
PASIC., 1945, I, 66}. 
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(BUYSSE.) 

AllREf>T. 

HE'l' HOF; - Gelet OlJ de bestreden 
beslissing-, op 12 Se11tember 1950 door de 
Herkeuriug-sraad van de provincie Oost
Vlaauderen g-ewezen : 

Overweg-ende dat, door een aan de grif
fie van het Hof van verbreking- g-erichte 
aang-etekende brief welke bij de procedure 
gevoegd werd, aanlegger verklaart af
stand te doen van zijn voorziening ; 

Overwegende dat, daar de afstand van 
de voorziening in verbreking door geen 
wet geregeld is en, bijgevolg, geen plech
tige vormen vereist, hij op dezelfde wijze 
als de verklaring in verbreking mag inge
cliend worden, zonder nochtans aan de
zelfde ontvankelijkheidsyoorwaarden on
derworpen te zijn ; 

Overwegende, derllalve, dat in militie
:.mken de afstand van voorziening mag 
geclaan worden bij brief, in zover de 
authenticiteit ervan, zoals ter zake, niet 
betwistbaar is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening. 

18 December 1950. - 26 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
lleer waaruemend voorzitter. - Ve·rslag
gever, H. van Beirs. - Geli.ikluidend.e 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termr
conrt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 December 1950 

Jo INKOMSTENDELASTINGEN. -
REOLAMATIE TEGEN RET BEDRAG VAN DE AAN

SLAG. - TERMI.TN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
WETSBEPALINGEN om DE 'fERMIJNEI\ VOOH
ZIEN. - GEBIEDENDE BESORIKKINGEN WELKE 
DE O!'ENBARE ORDE AANBELANGEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
'l'ERMI.JN VOOR REOLAMATJE TEGEN DE AANSLAG 
IN DE BELASTING. - TERJo.U,JN DIE NIE'l' BOVEN 
DE WE'r'l'ELI.TKE 'l'IJOSBEPALING KAN VERLENGD 
WORDEN, ZELFS INDIEN SLEOR'l'S UI'l' DE BE
SLISSING YAN DE DIREOTEUR, UITSPRAAK 
DOENDE OYER EEN HEOLAJo.fATIE TEGEN DE AAN
SLAG IN DE BELASTING VOOH EEN LATER DIENS'l'
,JAAR, BLIJ'KT DAT RET IN DE AANGIFTE AAN
GEOUID BEDRAG WAAROP BEKLAAGDE AANGE
SLAGEN WEHD, 'l'E ROOG WAS. 

1 o De reclamaUe van de belastingplichtige 
tegen het bedrag van z·ijn aansla,q moet, 
op straffe van verval, niterlijk op 
31 Maa1·t van hct tmeede jaar van het 
flienstjaar ingediend worden, doch zon
fle1· flat de termijn minder mag bedragen 

clan zes maanden van de datum af van 
het omslagbiljet of van de kennisgeving 
van de aanslag, of van de datttm van de 
inning van de belastingen op een andere 
wijze clan per lcohier (1). (Wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld op 15 .Tanuari 1948, arti
kel 61, par. 3.) 

2o De wetsbepalingen clie, inzalce 1'echt
st1·eelcse belasUngen, cle te1·mijnen V001'
zien, z·ijn yeb'ieclencl en belangen cle 
open bare onle aan (2). 

3° Zelfs wanneer ttit cle beslissing van 
cle cli1·ectettr ove1· cle 1·eclamatie van 
een belasUngplichUge tegen zijn aanslag 
in lle belast-ing voo1· een later clienst
jaar, slechts is geblelcen flat, in cle aan
gifte waarop cleze belastingplichtiue voor 
een v'I'Oeger clienstjaa1· aangesla,qen we1·cl 
zoncle1· clat een bezwaa1·schrift boven cle 
wettelijke termijnen ingecliencl were!, cle 
aangegeven inlcomsten te hoog waren, 
lean de term·ijn voor reclamatie niet bo
ven cle wettelijke tijclsbepaling verlengcl 
~vo1·clen (3). (Wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

(DIENST VAN RE'l' SEQUESTER, T. BELGISOHE 
STAAT, MINIS'l'ERIE YAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 26 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 61 (in 
het bijzouder art. 61, par. 3, al. 2), van 
de door bet besluit van de Regent van 
15 Januari 1948 samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, doordat bet 
bestreden arrest het verllaal ongegrond 
heeft verklaard dat aanleg-ger had inge
steld tegen een beslissing- van de directeur 
cler ·belastingen waarbi.i een bezwaar
schrift tegen een aanslag in de beclrijfs
belastiug over het dienstjaar 1943, geves
tigd ten laste van de naamloze vennoot
schap S. E. A.. l\1., wegens verval werd 
afgewezeu, bij toepassing van artikel 61, 

(1) Z'ie o.m. verbr., 25 Januari en 31 Mei 
1949 (A,.,.. T'erb1·., 1949, blz. 72; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 8() en 407, en de nota's); 22· No
vember 1949 (Arr. Ye,-b,·., 1950, biz. 162; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 179); 26 September 1950 
(A1·1·. Ye,·b,·., 1951, biz. 23; Bull. en PASIC., 
1951, I, 25). 

(2) Zie verbr., 1 Juii 1947 (Arr. Ym·br., 1947, 
biz. 243); 31 Januari 1950 (An·. YeTb1'., 1950, 
biz. 348; Bull. en PASIC., 1950, I, 373). 

(3) Raadpl. verbr., 18 October 1943 (Bull. en 
PASIC., 1944, I, 14); 27 September 1949 (A1·1·. 
Ye1·br., 1950, biz. 37; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 39). 
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paragraaf 3, alinea 2, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, dan wanneer de door deze 
wetsbepaling voorziene termijn niet toe
passelijk is op reclamaties tegen een ann
slag die aanvankelijk juist was doch on
juist is geworden ten gevolge van een 
door de directeur der belastingen getrof
fen beslissing over een reclamatie tegen 
een vorig dienstj aar : 

Overwegende dat de naamloze vennoot
schap S. E. A.M., in wier rechten aanleg
ger in hoedanigheid van dwangbeheerder 
harer goederen optreedt, in haar aan
gifte in de ~bedrijfsbelasting over het 
dienstjaar 1942, van het totaal bedrag 
van haar belastbare winsten een som van 
1.000.000 frank had afgerekend, zijnde het 
beclrag dat bij haar stichting werd uitbe
taald ten einde aan sommige leden van 
haar personeel de starting van een pen
sioen te verzekeren; dat zij niettemin, op 
12 Januari 1945, over voormeld dienstjaar 
in de belasting werd aangeslagen op groncl 
van een inkomstenbedrag waarvan -voor
melde som niet werd afgetrokken; dat zij 
tegen deze aanslag, op 16 Maart 1945, een 
reclamatie indiende die bij beslissing van 
de directeur der belastingen op 28 Juni 
1947 werd afgewezen, om reden dat de 
stichting van de naamloze vennootschap 
S. E. A. M. slechts in de loop van het 
dienstjaar 1943 geschieclde en dan ook be
wuste som enkel op de inkomsten van dit 
clienstjaar in mindering kon worden ge
bracht; 

Overwegende dat de naamloze vennoot
schap S. E. A. M. ondertussen haar aan
gifte in de bedrijfsbelasting over het 
dienstjaar 1943 had ingediend, waarin zij 
voormelde som van 1.000.000 frank van 
haar belastbare inkomsten niet afgetrok
ken heeft; dat zij, op grond van haar 
aangifte over dit dienstjaar op 7 October 
1943, in de belasting werd aangeslagen; 

Overwegende dat, steunend op het feit 
dat deze aanslag aanvankelijk juist was 
.doch onjuist is geworden ten gevolge van 
de beslissing welke betreffende haar recla
matie tegen de aanslag over het vorig 
dienstjaar door de directeur der belastin
gen op 28 Juni 1947 werd getroffen, aan
legger, onmiddellijk na betekening van 
deze beslissing, hetzij op 1 Augustus 1947, 
reclamatie indiende tegen de aanslag wel
ke op 7 October 1943 over het dienstjaar 
1943 werd gevestigd; dat die reclamatie, 
om reden dat zij te laat werd ingesteld, 
bij . beslissing van de directeur der belas
tingen op 3 Juli 1948. wegens verval 
werd afgewezen; dat het verhaal tegen 
deze beslissing door het bestreden arrest 
ongegrond werd verklaard; 

Overwegende dat, indien de bepalingen 
van artikel 61, paragraaf 3, van de sa
mengeschakelde wetten in algemeile be-

woordingen ziju opgesteld, en de belas
tingplichtige rechtigen tegen het beloop 
van een gevestigde aanslag bij de direc
teur der belastingen reclamatie in te die
nen, zelfs wanneer de aanslag in overeen
stemming met de aangifte van de belas
tingplichtig·e g·evestig·d werd en wanneer 
zijn onjuistheid uitsluitend aan diens ei
gen verzuim of vergissing is te wijten, zij 
niettemin, op straf van verval, opleggen 
dat de bezwaarschriften uiterlijk op 
31 Maart van het tweede jaar van het 
dienstjaar worden ingediend, zonder 
clat cle termijn nochtans rninder dan zes 
rnaanden mag bedragen van de datum af 
van het aanslagbiljet of van de kennisge
ving van de aanslag, of van de datum af 
van cle inning van de belastingen op een 
andere wijze dan per kohier ; 

Overwegende clat deze bepalingen gebie
dend zijn, de openbare orde aanbelangen 
en derhalve stipt en streng dienen te wor
den toegepast; dat bijgevolg de wettelijke 
termijn niet vatbaar is voor verlenging; 

Overwegende dat de betwiste aanslag 
op 7 October 1943 over het dienstjaar 1943 
werd gevestigd ; dat de wettelijke termijn 
om bezwaar in te dienen dus op 7 April 
1944, verstreken was; 

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

19 December 1950. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - T'erslag
uever, H. Vandermersch.- Gelijkl!uidende 
conclnsie, H. Gansllof van der Meersch, 
advocaat-genernal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER.- 19 December 1950 

1° SPECIALE BELASTING OP DE WIN
STFJN VOORTVLOEIEND UIT LEVE
RINGEN EN PRESTATIES AAN DE 
VIJAND. - VERGOEDING VAN DE VIJAND 
VERKREGEN DOOR DE RECHTHEBBENDE VAN 
EEN BI.T DE GROEPERING << DE VLAG ll AANGE
SLOTENE, CELLEIDER VAN GEZEGDE GROEPE
RING. - VERGOEDING IN DEZE SPECIALE BE
LASTING BELASTBAAR. 

2° SPECIALE BELASTING OP DE WIN
STEN VOORTVLOEIEND UIT LEVE
RINGEN EN PRESTATIES AAN DE 
VIJAND. - VOORWAARDEN WAARONDER 
DIEGENE DIE DOOR WIE DE SPECIALE BELAS
TING VERSCHULDIGD IS BEZOLDIGD WORDEN, 
ZELF AAN DE SPECIALE BELASTING ONDERWOR
PEN ZIJN. 

1° De vergoed·ing die door de bezettende 
ove1·heid aan de rechthebbende van een 
ove1·leden Belg werd uitbetaald, onde1· 
mee·t· wegens z·ijn aansluiting bij de 



-I L; 

-217-

rtroeper·ing <<De Vlag >>, a-nU-vaderlands 
organisme dat 's vi,iands belangen ;·echt
streeks heett gediend, en wegens zijn 
hoedani,qheid van celleide·r van gezegde 
_q;·oeper"ing, is belastbaar in de speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend 
uit leveri-ngen en prestaUes aan de 
vijand. (Wet van 15 October 1945, arti
kel 1, par. 1.) 

2o II et is slechts wanneer zij zelf bezol
digd worden doo;· wie de spedale belas
ting vm·schu.ldigd is, en in de mate 
waa1'in h11n bezolcliging een no;·male be
zoldiginrt te boven gaat, dat de bij pam
_q;·aaf 1, Htt. a en b, van artilcel 1 van 
de wet va.n 15 October 1945 bedoelde per
sonen onde;·wo;·pen zijn a.an de speciale 
belastl-ng op de uit leveringen en p;·es
taties aan de vij(l!nd voortvloe·iende win
sten. (Wet van 15 October 1945, art. 1, 
par. 3.) 

(HUYSMANS, '1'. HELUlSCHE STAAT, 
MINIS1'ERTE YAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
nrtikelen 97 van de Grondwet, 25, para
graaf 1, en 29, paragranf 4, 2°, van de 
samengeschnkelde wetten op de inkom
stenbelastingen, 1 paragraaf 2, van de 
wet van 15 October 1945 tot invoering van 
een speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, verkregen tussen 10 Mei 1940 
en 31 December 1944, doordat, na te 
bebben vastgesteld dat de som van 
517.577 fr. 50, die aan bovenbedoelde be
lasting onderworpen werd, een vergoeding 
uitmaakt welke de bezettende overbeid, 
door bemiddeling van de « De Vlag », aan 
de weduwe van Emiel-Edward Vorsters 
naar aanleiding van cliens gewelddadige 
dood uitkeerde, bet bestreden arrest bet 
bij regelmatige conclusies voorgesteld mid
del onbeantwoord laat, waarin voorop
gezet wordt dat hulptoekenning wegens 
overlijden niet onderworpen is aan de 
speciale belasting omdat zulke hulp door 
artikel 29, paragraaf 4, 2°, van voormelde 
samengeschakelde wetten niet als een be
zoldiging wordt beschouwd krachtens de 
in artikel 25, paragraaf 1, van die wet
ten vervatte bepalingen : 

Overwegende dat, uit- de verschillende 
omstandigheden welke bet vermeldt, bet 
bestreden arrest afleidt dat de door aan
legsters van de bezettende overheid ver
kregen vergoeding niet uitsluitend naar 
aanleiding van de dood van Vorsters, res
pectief hun ecbtgenoot en vader, toege
kend werd, maar ook wegens zijn lid-

maatschap en ZlJn hoedanlgheid van cel
leider van een groepering (De Vlag) die, 
naar de souvereine vaststellingen van de 
recbter over de grond, een anti-vaderlands 
organisme was en rechtstreeks 's vijands 
belangen diende ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing alzo de toepassing van artikel1, para
graaf 1, litt. G, van de wet van 15 Octo
ber 1945 wettelijk rechtvaardigt; 

Over bet tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 1, para
graaf 3, lid 2, van voormelcle wet van 
15 October 1945, doordat bet bestreden ar
rest de bij conclnsies snbsidiair voorge
stelde opwerping dat, zo de door aanleg
sters ontvangen vergoeding met de bezol
digingen van de in artikel 25, paragraaf 2, 
litt. a en b, van de samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen vermelde 
personen client gelijkgesteld, die vergoe
ding aan de door de wet van 15 Octo
ber 1945 ingevoercle speciale belasting 
slechts zou kunrien onderworpen worden 
in de mate waarin zij een normale bezoldi
ging te boven gaat, verworpen heeft om de 
niet ter zake dienende overweging dat bet 
gebeel bedrag van de vergoeding bet ge
volg is van bet door de recbtsvoorganger 
van aanlegsters gepleegcl verraad, daad 
die geen vergoecling kan medebrengen, dan 
wanneer het er niet om ging te bepalen of 
een onvaderlandse daad al dan niet een 
vergoeding kan medebrengen, maar of de 
betreffende vergoeding al dan niet aan de 
speciale belasting onderworpen is, wat 
slechts het geval is in de mate waarin zij 
een normale vergoeding te boven gaat, en 
dan wanneer aanleggers aanvoerden dat 
de ontvangen vergoeding, in bet onderha
vig geval, het bedrag van een normale ver
goecling niet overscbreecl, wat door het 
hof van beroep niet eens werd onder
zocbt : 

Overwegencle dat bet bestreden arrest 
bet nit de bepaling van nrtikel 1, para
graaf 3, van de wet van 15 October 19-!iJ 
afgeleid middel verwerpt, als reden aan
gevencle dat de gause vergoeding het ge
volg is van een oneerlijke daad, op vader
lands gebied, daad die geen vergoecling 
kan medebrengen ; 

Dat die overweging een antwoord ver
strekt op bet subsidiair aangevoerd mid
del, waaruit volgt dat de rechter over de 
grond de hem door artikel 97 van de 
Gronclwet opgelegde vormverplichting 
beeft nageleefd en dat, derhalve, bet 
eerste onderdeel van bet middel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Overwegende, met betrekking tot bet 
tweede onderdeel van bet middel, dat arti
kel 1, paragraaf 3, lid 2, van de wet van 
15 October 1945 aileen die personen ge
deeltelijk ontslaat welke in paragraaf 1, 
2°, litt. a en b, van artikel 25 van de sa-
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mengeschakelde wetten op de inkomsten
belastingen vermeld en door een aan de 
speciale belasting onderworpen persoon 
bezoldigd zijn : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond volgt dat het 
in het onderhavig geval gaat om baten 
van een ambt of post die niet in arti
kel 25, paragraaf 1, lid 2, is bedoeld; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
niet gegrond is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster Huysmans, 
weduwe Vorsters, tot twee derden van de 
kosten en aanlegster Josepha Vorsters tot 
een derde van de kosten. 

19 December 1950. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemencl voorzitter. - V6Tslag
geve1', H. Simon. - Gelijklttidende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 19 December 1950 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
GEEN :NUDDEL VAN AJ\{IJTI;lWEGE. . 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE INKOMSTEN VAN GROND
EIGENDOMMEN, - EJIGENDOMMEN. DIE UITGE
ZONDERD ZIJN. - EliGENDOl\IMEN DIE DE DRIE 
VOORWAARDEN MOETEN VERVULLEN VOORZIEN 
J3I,J ARTIKEL 4, PARAGRAAF 2, VAN DE ·sAMEN
GESCHAKELDE WETTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE INKOMSTEN VAN GROND
EIGENDOMMEN, - VRIJGESTELDE EIGENDOM
MEN. - EJIGENDOJ\IMEN DIE GENIETEN VAN RET 
VERMOEDEN ((.JURIS ·E'l' DE JURE ll DAT ZIJ 
GEEN INKOMS'fEN OPBRENGEN. - RECHTVAAR
DIGING VAN DIT VERMOEDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE INKOMSTEN VAN llROND
EIGENDOMMEN. - VRI.JSTELLING VAN BELAS
TING VOORZIEN RI.T ARTIKEL 4, PARAGRAAF 2, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - VRIJ
STELLING DIE GEEN ENKEL ONDERSCHEID TUR
SEN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE 
VRIJGESTELDE EIGENDOJ\IJ\IEN TOELAAT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE ll\'XOMSTEN VAN GROND
EIGENDOMMEN, - VRI.JSTELLING VAN BELAR
TING YOORZIEN BI.J ARTIKEL 4, PARAGRAAF 3, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - VRI.T
S'l'ELLING TOEGES'l'AAN TEN AANZIEN VAN J)E 
llESTE:MMING, TEN GEII]ELE OF TEN DELE, TOT 
EEN VAN DE DOOR DE WET BEPAALDE DOELEIN
DEN. 

1° Het Hof van ve1'b1·elci.ng we1·pt geen 

mid<lel van ambtswege op in zalcen van 
1'echtskeekse belastingen (1) (2). 

2o Zijn alleen krachtens artilcel 4, para
graaf 2, vrijgesteUl van de grondbelas
ting van de samengeschalcelde wetten, de 
eigendommen die tevens het lcaralctm· 
hebben van nationaal domeingoed, op 
zich zelf niets opb1·engen, en voor een 
openbare dienst of een dienst van alge
meen n'ltt gebruilct wo1·den. 

3° De gmndeigendommen die de drie bij 
a1·tilcel 4, pam.g1·aaf 2, van <le samenge
schakelcle wetten voorziene voo1·waa.r
den vervullen, vallen onder het vermoe
den juris et de jure dat r:;ij geen inkom
sten opbTengen, welk veTnwede:n daarop 
gegrond is dat, ten aanzien van lwn 
hoedan:iulwid van nationale clomeingoe
deren, deze eigendommen, doonl<tt zij 
niet ·in hutw ueueven doch voo1· open
bare d·iensten of diensten va.n algemeen 
nut gebnt'ilct wo1·den, uite1·aard niet 
vatbaar zijn voor privaat genot of op-

(1) lndien, wegens het karakter van wetten 
van openbare orde van de wetten betreffende 
de vestiging en de inning van de belasting 
(zie onder meer verbr., 5 October 1948, A1~·. 
Ve1•br., 1948, blz. 475; 27 September, 8 en 
22 November 1949, Arr. Verbr., 1950, blz. 32, 
123 en 165; Bull. en PAsrc., 1950, I, 35, 136 
en 182), een mid del voor de eerste maal voor 
het Hof van verbreldng mag voorgebr·acht wor
den (verbr., 13 Februari 1933, Bull. en PASrc., 
1933, I, 128, en nota 1; 11 Maart 1935, ibid., 
1935, I, 185; 28 Februari 1939, ibid., 1939, I, 
104; 21 Juni 1943, ibid., 1943, I, 248, en hoger
aangehaalde arresten), werpt het Hof nochtans 
geen middelen van ambtswege op in zaken van 
rechtstreekse belastingen (verbr., 13 Februari 
1933, Bull. en PAsrc., 1933, I, 128, en nota 1; 
8 November 1949, A1·r. Ye1·br., 1950, blz. 12·3; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 136, en nota 1; 21 Fe
bruari 1950, A1·r. Ve,·br.,. 1950, blz. 415; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 443, en nota 1; 12 Decem
ber 1950, Arr. Verbr., 1951, blz. 174; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 220). 

(2) De Staat wierp, in de voorziening, geen 
middel op hieruit afgeleid, dat het bestreden 
arrest aangenomen had, dat het onroerend 
goed, waar de tuchtkamer van de notarissen 
van een arrondissement gevestigd is, het lm
rakter vertoonde van nat·ionaal domeingoed. 

Nopens het begrip van nationaal dornein, zie 
ERRERA, T1:aite de droit public, 1' druk, 
blz. 338; Gr:RoN, Dictionnaire de droit adminis
tratif et de 1 d1·oit public, v" Domaine public, 
n' 2; LAURENT, Prrmcipes cle d1·oit civil, bd. VI, 
blz. 59; M. VAUTHIER, D1·oit administratif, 
3' druk, bd. II, blz. 391; WrGNY, P1·incipes gf
nemux de droit administmtif, blz. 118 en vlg.; 
H. DE PAGE, Tmite elim. de droit civil belge, 
2' druk, bel. IV, hlz. 480; bd. V, blz. 676 en 
volgende. 
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brengst van inkomsten. (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 4, 
par. 2.) 

4° Artikel 4, ZJamgraaf 2, van de samenoe
schalcelde wetten, dat in algemene be
W001'dingen opgesteld is, voorziet, wat 
cle vl"'ijstelUng van cle gronclbelasUng be
treft, geen enkel onderscheicl tussen de 
ve1·schUlende ondenlelen van de v1·ijoe
stelde eigen.clommen. 

3° De bij artilrel 4, paragraaf 3, van de 
snmengeschalcelcle wetten voorziene vrij
stelling va:n cle rJmndbelnsting wonlt 
voor de ann p1·ivate personen toebeho
nmde eigcnclommen slechts toegestaan 
ten aanzien van de bestemming, die e1· 
rloo1· h·un eioenaar ann oegeven woTat, 
en enkel in de mate waarin zij geheel 
of ten dele tot een van cle aoo1· de wet 
bepaalde doeleinden geb·mikt worden. 

(BELGISCHE S1'AAT, llfiNISTERIE VAN FINANCiiCN, 
T. 'fUCHTKAJ\IER DEI\ NOTARI~SEN YAN liET 
ARRONDISSEMENT AN'l'WERPEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel van verbreking : 
schending van artikelen 97 en 112. v·an de 
Grondwet, 4, paragraaf 2, van de wetten 
en besluiten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld bij besluiten 
van 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 4, para
graaf 1, en 7 van de besluiten van 16 Juni 
1941 en 31 Juli 1943, betreffende de natio
nale crisisbelasting, in zover het bestre
den arrest het verhaal gegrond verklaart 
wat betreft de aanslagen in de grondbe
lasting en de nationale crisisbelasting 
over de jaren 1942 tot en met 1946, om re
den dat, doordien zekere gedeelten van 
het beschouwde eigendom de drie door 
voormeld artikel 4, paragraaf 2, voorziene 
vereisten tot vrijstelling verenigen, en 
doordien in dat artikel aileen sprake is 
van eigendommen, en niet van gedeelten 
van eigendommen, voor gans het eigendom 
vrijstelling van belasting moet worden 
toegestaan, terwijl, uitgaande van derge
lijke stelling, logischerwijze moet beslist 
worden dat, wanneer slechts een gedeelte, 
- ter zake overigens veruit het minst be
langrijke gedeelte, - van het eigendom 
aangezien wordt als aan de gestelde ver
eisten beantwoordend, het eigendom, dit 
is het eigendom in zijn geheel, de voorge
schreven vereisten niet verenigt : 

Overwegende dat de beslissing door de 
voorziening niet wordt gecritiseerd in 
zover zij beslist dat het onroerend goed 
van de Kamer der notarissen van het ar
rondissement Antwerpen de aard heeft 
van nationaal domeingoed, hetgeen een 
van de drie vereisten is waaraan te-

vens, luidens artikel 4, paragraaf 2, van 
de samengeschakelde wetten, een grond
eigendom moet voldoen om van de grond
belasting te worden vrijgesteld ; 

Overwegende clat het Hof, in zake belas
tingen, ambtshalve geen miclclel opwerpt; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 4, lid 2, van de samengeschakelcle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
aileen de eigendommen die tevens de aard 
hebben van nationale domeingoederen, op 
zichzelf niets opbrengen en voor een open
bare clienst of voor een dienst van alge
meen nut worden gebruikt, van grondbe
lasting vrijgesteld worden ; 

Overwegende dat deze wetsbepaling in 
algemene bewoordingen is opgesteld; dat 
zij uitdrukkelijk er op wijst dat zij de 
enige afwijking uitmaakt van de hoofd
hepaling van artikel 4, lid l, waarbij de 
grondbelasting op het kadastraal inkomen 
van om het even welke gebouwde of onge
bouwde grondeigendommen wordt geves
tigd, en dat zij tussen de verschillende 
onderdelen van de vrijgestelde eigendom
men geen enkel onderscheid voorziet ; 
. Overwegende, anderzijds, dat de ver
melde wetsbepaling, ten voordele van de 
eigendommen die de drie wettelijke ver
eisten verenigen, een vermoeden j1tris et 
cle j1we instelt dat zij geen inkomsten op
brengen en bijgevolg in de grondbelasting 
niet belastbaar zijn en dat dit vermoe
den is gegrond op cle beschouwing dat, 
ten aanzien van hun eigenlijke gesteld
heid van niet in huur gegeven nationale 
domeingoederen, welke voor openbare 
cliensten of cliensten van algemeen nut 
worden gebruikt, de vrijgestelde eigen
clommen uiteraard en volkomen onvatbaar 
zijn voor privaat genot en inkomstenop
brengst en clat hun clerhalve de essenW~le 
grondslag ontbreekt om aangeslagen te 
worden in cle grondbelasting, vermits deze 
een inkomstenbelasting is welke het i.n
komen treft van ieder eigendom zoals het 
wezenlijk bestaat, ongeacht de econo
mische beclrijvigheid waartoe het aanlei
ding geven kan; 

Overwegencle dat aldus, nit cle becloeling 
van cle wetgever en cle beschouwing waar
cloor hij zich heeft laten leiden, zowel als 
nit de algemeenheid van cle bewoordingen 
van de betwiste wetsbepaling, volgt dat de 
door haar ingevoerde vrijstelling van be
lasting zicll tot de algelleelheid van elk 
vrijgesteld eigendom uitbreidt, en dat, 
wat aangaat de belastbaarheid in cle 
grondbelasting, elk onderscheicl tnssen de 
verschillende gedeelten ervan uitgesloten 
is; 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 4, lid 3, van de samengeschakelde wet
ten, welke insgelijks vrijstelling van 
gronclbelasting toestaat ten opzichte van 
vaste goecleren of gedeelten van vaste goe-
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deren die door een niet winstnastrevend 
eigenaar tot zekere door de wet bepaalde 
cloeleinden worden gebruikt, in strijd met 
aanleggers bewering, zonder invloed is op 
de bepaling van artikel 4, lid 2, en de 
draagwijdte en het toepassingsgebied er
van niet vermag te bepalen of te beperken; 

Overwegende clat beide wetsbepalingen 
volkomen onderscheiden zijn en gans ver
schillende gevallen bedoelen; dat, terwijl 
artikel 4, lid 2, vrijstelling van grondbe
lasting toekent ten voordele van nationale 
domeingoederen . welke de wet vermoedt 
uiteraard en volkomen niet voortbrengend 
te zijn, wanneer zij de door de wet bepaal
de vereisten verenigen, artikel 4, lid 3, ten 
voordele van aan private personen toebe
horende en wezenlijk procluctieve eigen
dommen slechts vrijstelling toestaat, ten 
aanzien alleen van de bestemming welke 
hun door hun eigenaar wordt toegewezen, 
en enkel in de mate waarin zij geheel of 
ten dele tot de door de wet bepaalde doel
einden worden gebruikt ; 

Overwegende, trouwens, dat, wanneer 
de wetgever, door de wet van 13 Juli 1930, 
aan de vroeger bestaande tekst van arti
kel 4, lid 2, onder een nieuw lid 3, de tekst 
heeft bijgevoegd van de wet van 7 .Juni 
1926, bij wijziging van de vroegere tekst 
van deze wet, ter voorkoming van mis
bruiken en om te vermijden dat de door 
deze wet toegestane vrijstelling zou ge
lijkgesteld worden met deze welke door 
artikel 4, lid 2, was voorzien, hij een one 
derscheid heeft ingesteld tussen de ver
schillende onderdelen van de bij toepas
sing van artikel 4, lid 3, vrij te stellen 
eigendommen; dat, w hij, wat betreft 
hun belastbaarheid in de gronclbelasting, 
aldus een schifting tussen de vermelde 
onderdelen mogelijk heeft gemaakt, hij 
niettemin geen enkele wijziging aan de 
algemene bewoordingen van artikel 4, 
lid 2, heeft aangebracht; 

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

19 December 1950. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Vanclermersch.- Gelijkl·ttidende 
oonolttsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

l" KAMER. - 21 December 1950 

1° l\HDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - l\1IDDEL HE'l' AR
REST VERWIJTENOE NIET YAN AMHST\VEGE DJC 

EXCEPTIE VAN GEWI.JSm~ ZAAK 'l'E HERREN 
OPGEWORPEN. - MIDDEL OP DE ON.JUISTE 
BEWERING BERUSTEND DAT RET ARREST EEN 

VONNIS VAN VR!JSPRAAK TEGENSPREEK'l'. -
l\IIIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERL].JKE ZAKEN. -
GEEN VERPLICH'l'ING VOOR DE RECHTE!l LOU
TERE ARGUMENTEN TE REAN'l'WOORDEN. 

1° ilf-ist .(f1'0ndsZag in feite, net mic/,del clat 
a.nn1;oert dat het bestreden an·est een 
vonnis van vrijspraalc tegenspreelct, en 
,qezegcl an·est verwi..it rviet van am.bts
wege de exoe1Jtie van uew·ijsde za.a.k tc 
hebben opgeworpen, dan wa1mem· cle be
~vee1'de tegenstr·ijcUnheicl niet bestaat (1). 

2° De veTplioht-ing de vonnissen te mot-i
·veren slnit niet in dat de tot staving van 
een eis, verweer of exoeptie 1!001'(/e
braohte arg!t.menten moeten beantwoord 
worden (2). 

(GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAR YOOTl 
BOUWWERK, HANDEL EN NI.TYEUHEID, T. m;L
GIRCHE STAAT.) 

ATlREST. 

HET HOF; - Gelet op het op 30 De
cember 1948 gewezen arrest van het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 4 van de wet van 17 April 1878 
bevattend de voorafgaandelijke titel van 
het Wetboek van strafvordering en van 
artikelen 6 en 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat de bestreden beslissing, 
die hierop is gegrond dat het personeel 
van de onderneming niet alles in het 
werk had gesteld om de aanwezigheid van 
de kwestieuze kabel aan te duiden en 
geen voorzorgen had genomen, in iecler 
geval, geen toereikencle voorzorgen, te 
tHen einde, niet ambtshalve het middel 
van openbare orde heeft opgeworpen, af
geleid uit het gezag van het gewijsde in 
strafzaken hetwelk gehecht is aan het von
nis van de politierechtbank te Antwerpen 
van 17 September 1946 waarbij Edmond 
Ivens, opzichter van de kwestieuze wer
ken, werd vrijgesproken van de vervol
gingen waarvan hij op voet van artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek het 
voorwerp was uit hoofde van onvrijwil
lig, bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, verwondingen of slagen te hebben 
veroorzaakt aan Cornelius Van de San-

(1) Het middel miste eveneens grondslag in 
rechte, daar de exceptie die nit het gewijscle 
op strafgebied voortvloeit niet van openbare 
orde is, wanneer enkel private belangen op het 
spel staan (verbr.; 4 November 1942, ATI'. 
T' erb1·., 1942, blz. 138, en noLa 1) .. 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
5 October 1950 (A•·•·· Yerbr., 1951, hlz. 40; 
Bull. en PAsrc., 1951,. I, 45). 
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den, te Antwerpen, op 26 Januari 1946, 
tlan wanneer bet beroepen vonnis, gevelu 
door de tweede kamer bis van de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen, op 
10 .Juni 1948, vaststelt « dat Edmond 
Ivens, conducteur van de werken ... vrij
gesproken werd nit hoofde van het hem 
ten laste gelegd feit van onvoorzichtig
heid >>, zoals echter ook het vonnis van 
alvorens recht te doen, door dezelfde 
rechtbank iu de zaak op 4 Juni 1947 ge
veld: 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
vaststelt dat, cc om de verantwoordelijk
lleid voor het ongeval ten laste van het 
personeel van de onderneming, die het ge
vaarlijk·risico geschapen heeft op de auto
voerder te verschuiven, allereerst zou moe
ten bewezen worden dat dit personeel 
alles in llet werk heeft gesteld om dit ri
sico te doen verdwijnen en hoofdzakelijk 
om de weggebruikers op deze onverwachte 
toestand opmerkzaam te maken » ; 

01·erwegende dat, nit de beschouwin
gen welke llet aanduidt, het arrest afleidt 
dat dit bewijs niet gebracht werd; 

Overwegende dat de vrijspraak van de 
genaamde Edmon(] Ivens, conclucteur van 
de werken, beticllt van verwondingen bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg aan 
Uorneille Van den Sanden, niet onvere
nigbaar is met de vaststelling van het 
arrest dat niet is bewezen dat het pei·
soneel van de onderneming alles in het 
werk heeft gesteld om het risico te doen 
verdwijnen; 

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

van artikelen 97 van de Grondwet en 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek : 1° doordat de bestreden be
slissing niet heeft geantwoord op de con
clusie van aanlegster waarbij verklaard 
men « dat zij haar vroegere, in eerste aan
leg genomen besluiten » bevestigde, welke, 
om de veroordeling van verweerder te be
komen, lieten gelden <c dat de conducteur 
Ivens, die het toezicht van de werken 
had, werd vrijgesproken door de Recht
bank van politie in dato 17 September 
19±6, en dat dus geen enkele nalatigheid 
te zijnen laste bewezen werd » ; zo door
dat, ten aanzien van aanlegsters in hoger 
beroep genomen conclusie, waarbij zij ver
klaarde « llaar vroegere, in eerste aan
leg genomen besluiten » te bevestigen, de 
bestreden beslissing moest antwoorden op 
de beweegredenen van het vonnis welke 
recht hadden laten wedervaren aan de 
eis die op de v66r de eerste rechter geno
men en v66r het hof van beroep bevestigde 
conclusies gesteund was : 

Overwegende dat de passus van de con
clnsies waarop niet zou geantwoord ge
weest zijn geen punt van een eis noch een 
middel van verweer of exceptie is, maar 

een eenvoudig argument, en het bestre
tlen arrest bijgevolg geen bijzonder ant
woord er op geven moest; 

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

21 December 1950. - 1° kamer. - VooT
zitteT, H. Wouters, raadsheer waarne
meud voorzitter. - Ve1·slaggeveT, H. Bail. 
- Gelijkluidende oonolu.sie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Veldekens en Resteau. 

lc KAMER. - 21 December 1950 

10 HUUH. vAN WERK. - ARBElDSOVER
EENKOl\IST. - PAHITAIHE COJ\Il\IISSIES. 
BESLISSINGEN. - BINDENDE KRACHT. -
VooHWAAHDE. 

2° HUUR VAN WERK. - ARBEIDSOI'Ell
EENE.:OllfST. - BESLISSINU VAN EEN PARI'l'AIBE 
COMMISSIE, NIE'l' DOOR KONlNKLIJK BESLUl'l' 
\'ERPLICH'IEND GEMAAKT. - WERKGEVER DIE 
ZICH Ell NIET TOE VERBONDEN l!EE~"T ZlCH 
Ell AAN 'l'E HOUDEN. - UI1'SJ'RAAK DIE DE 
BESLISSING VOOR DEZE WERKGE\'ER ALS ZIJNDE 
EEN COLLECTIEVE OVEREENKOMST BINDEND 
VERKLAART. - 0NWETTELIJKHEID. 

1° AJleen een koninklijk beshtit kan aan 
de beslissingen van de paritai1·e oommis
sies bindende lcraoht geven. (Besluitwet 
van 9 Juni 1945, art. 12.) 

2° Is onwettelijlc, de beslissing van een 
werkrechtersraad oordelende dat een 
besl'issing van een paritaiTe oommissie, 
clie niet. door lconinklijlc besluit bindend 
'is gernaalct, als colleotieve ovm·eenlcomst 
yeldt jegens een we1·lcgeve1· en deze 
verplioht, hoewel bij de verbintenis niet 
heett aangegaa1~, zioh er aan te houden. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK'IE AAN-
SPRAKELIJKHEID <C CARROSSERIE JONCK-
HEERE », T. VANDENDRIESSCHE.) 

ARRES'J'. 

RET HOF; - Gelet op de op 3 Maart 
19!9 door de Werkrechtersraad te Roese
lare gewezen beslissing : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1101, 1108, 1134 en 1984 van het 
Burgerlijk Wetboek, 10, 12 en 13 van de 
besluitwet van 9 · Juni 1945 tot vaststel
ling van het statuut der paritaire comi
te's, 4bis van de besluitwet van 14 Mei 
1946 betreffende de lonen en wedden, ge
wijzigd door de besluitwet van 21 Augus
tus 19±6, doordat het bestreden vormis, 
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na impliciet cloch duidelijk vastgesteld te 
hebben dat er tussen aanlegster en ver
weerder geen enkele overeenkomst geslo
ten werd waarbij eerstgenoemde zich zou 
,·erplicht hebben aan verweerder de som 
van 374 fr. 25 te betalen, bedrag van een 
nanwezigheidspremie die in zijn loon zou 
moeten opgenomen worden· voor de pe
riode van 1 Juni tot 6 Augustus 1948, en 
zonder in feite vast te stellen dat - wat 
door eiseres stellig ontkend werd - aan
legster aan een vertegenwoordiger of 
lasthebber last zou gegeven hebben om in 
llaar naam een dergelijke verbintenis aan 
te gaan, aanlegster niettemin veroordeeld 
lweft tot het betalen van gezegde som, 
om reden dat een cc beslissing >> van een 
paritair comitk, geldende als cc collectieve 
loonovereenkomst >> beslist had dat in 
de betrokken nijverheid de kwestieuze 
aanwezigheidspremie in het loon van de 
werklieden zou opgenomen worden, en 
dat deze cc beslissing >> door een besluit 
van de Minister van arbeid en· sociale 
voorzorg dd. 20 Juli 1948 (bij vergissing 
werd Lle datum van 7 Juli vermeld) be
krachtigd werd, doch na vastgesteld te 
hebben dat deze c< beslissing >> door geen 
koninklijk besluit was bekrachtigd ge
weest, dan wanneer, enerzijds, geen con
tractuele verplichtingen kunnen ontstaan 
indien cle zogezegde schuldenaar zich niet, 
persoonlijk of door tussenkomst van een 
daartoe gevolmachtigde lasthebber, tot 
een bepaalde verbintenis verplicht heeft, 
dan wanneer, anderzijds, uit de beslissin
gen van de paritaire comite's geen ver
plichtingen kunnen ontstaan, tenzij bin
nen het kader van hun wettelijke be
voegdheid, dan wanneer artikel 10 van 
hogervermelde besluitwet van 9 Juni 1945 
de paritaire comite's niet bevoegd maakt 
om collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten die voor de werkgevers of werk
nemers zouden verplichtend zijn, d.an 
wanneer artikel 12 van dezelfde besluit
wet uitdrukkelijk bepaalt dat enkel en 
aileen een koninklijk besluit aan de door 
de paritaire comites getroffen beslissin
gen bindende kracht mag geven, en dan 
wanneer artikel 4bis van de besluitwet 
van 14 Mei 1946 betreffende de lonen en 
wedden aan de Minister van arbeid en 
sociale voorzorg slechts de macht geeft 
om tot het aanpassen van sommige lonen 
boven het door artikel 1 bepaalde maxi
mum toelating te verlenen, zonder ech
ter aan gezegde minister toe te laten 
loonsaanpassingen of -verhogingen voor 
de werkgevers verplichtend te maken : 

Overwegende dat de door verweerder 
ingestelde vordering ertoe strekte aan
legster te doen veroordelen tot beta
ling, voor de periode van 1 Juni tot 
6 Augustus 1948, van een som van 
374 fr. 25, bedrag van een premie van 

5 t. h. welke was voorzien in de op 27 De
cember 1947 tussen vertegenwoordigers 
van Lle werkgevers en de werknemers van 
het metaalbewerkingsbedrijf gesloten 
overeenkomst; 

Overwegende, enet'zijds, dat nit de 
bestreden beslissing niet blijkt dat aan
legster zich, persoonlijk of door een last
hebber, ertoe zou verbonden hebben deze 
premie te betalen ; 

Overwegende, anderzijds, dat volgims 
artikel 12 van de besluitwet van 9 Juni 
1945, alleen een koninklijk besluit bin
dende kracht aan de beslissingen van de 
paritaire comite's kan geven; dat, bij 
gebreke van dergelijk besluit, deze beslis
singen, zoals het verslag aan de Regent 
welk de besluitwet voorafgaat er op 
wijst, slechts een zedelijke verantwoorde
lijkheid doen ontstaan; 

Over:wegende dat het ministerieel be
sluit van 20 Juli 1948, dat krachtens de 
bepalingen van artikelen 4 en 4bis van de 
besluitwet van 14 Mei 1946, gewijzigd 
door het besluit van de Regent van 16 J uni 
1947 genomen werd in het onderhavig ge
val geen andere draagwijdte heeft dan 
een afwijking· toe te laten van het door 
voornoemde besluitwet uitgevaardigd ver
bod de lonen te verhogen; 

Overwegende, dienvolgens, dat, met te 
oordelen dat de niet door besluit van de 
H.egeht bekrachtigde beslissingen van de 
paritaire comite's bindende kracht heb
ben als voortspruitende uit collectieve 
overeenkomsten die geldig tussen de ver
tegenwoordigers van partijen ontstaan 
zijn, de bestreden beslissing de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Werkrechtersraad te 
Roeselare 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 de 
Werkrechtersraad te Kortrijk. 

21 December 1950. - 1e kamer.- Voor
zUter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. __,. 
GeUjlclttidencle conclttsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Struye en Van Leynseele. 

1• KAMER.- 4 Januari 1951 

1 o RlllDENEJN ·VAN DEl VONNISSEJN EJN 
ARRESTEJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BIJ CONCLUSIES VOORGESTELD MIDDEL T01.' 
VERDEDIGING. - ZONDER VOORWERP GEWOR
DEN TEN GEVOLGE VAN EEN VASTSTELLING DOOR 
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DE RECHTER OVER DE GROND. - GEEN VER
!'LlOH'l'lNG MEER VOOH DE HECHTER HET TE 
BEANTWOOllDEN. 

2° MIDDELEN TO'I.' VERBREKING. 
BUHGEHLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AAN HET 
VONNIS EEN ANDEHE BESLISSING TOESCHRIJ
VEND DAN DEZE ERIN BEVAT. - .l\1IDDEL DAT 
IN FErl'E MIST. 

1 o De reohter over de grand is e1· niet 
meer toe gehouden een bij oonolusies 
·voor!Jesteld middel tot verdediging te 
beantwoonlen, dat ten 11evolge van een 
bij het vonnis gedane vaststelling zan
del· voo1·we1·p is gewo1·den (1). 

2° Mist feitelijlce grondslag het middel dat 
aan het vonnis een ande·re beslissing 
toeseli rijft dnn deze die erin bevat 
is (2). 

{VENNOOTSCHAP (( RESTAUHAN1' DES CHAMPS 
ELYSEES ll, T. STAD lll~USSEL.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het best~·eden 
Yunnis, 26 Februari 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; . 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 1, 3, 6, paragraaf 1, 8, alinea 1, 
en 43 van de wet van 31 Juli 1947 houden
de uitzonderingsbepalingen inzake huis
huur en, in zover als nodig, 1, 3, 6, 
paragraaf 1, 8, alinea 1, en 43 van de 
wetten van 31 Juli 1947 en 31 Maart 1948 
aangaande hetzelfde voorwerp, samenge
ordend bij besluit van de Regent dd. 
31 Maart 1948, 1 en 43 van gezegde 
samengeordende wetten, respectievelijk 
gewijzigd door de wetten van 24 Augus
tus 1948 (art. 1) en deze van 28 Juni 
en 31 December 1948 (art. 1), 1, 3, 
6, paragraaf 1, 8, alinea 1, en 43 van 
de wetten van 31 Juli 1947, 31 Maart, 
28 Juni, 24 Augustus en 31 December 1948 
houdende uitzonderingsbepalingen inzake 
huishuur, samengeordend bij besluit van 
de Regent dd. 31 Januari 1949, en 97 van 
de Grondwet : 1 o doordat het bestreden 
vonnis aan aanlegster het genot van de 
wettelijke verlenging heeft ingetrokken 
met, ten onrechte, hierop te steunen dat 
de aan eerste verweerster door de stad 
Brussel opgelegde werken, naar de zin van 
vermeJd artikel 6 van de samengeordende 
wetten op de huishuur, «ten algemenen 

(1) Yerbr., 7 November 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 287); 12 Januari, 22 Mei en .13 Juli 1950 
(A1T. Ve•·b,·., 1950, biz. 292, 593 en 725; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 313, 663 en 829). 

(2) Yerbr., 12 April 1948 (Bull. en PAsrc., 
1948, I, 242). 

nutte of door de bevoegde overheden in 
!Jet belang van de openbare gezondheid of 
,-eiligheid noodzakelijk erkende werken ll 
zouden uitmaken, dan wanneer aileen de 
werken ondernomen op initiatief van de 
eigenaar van het onroerend goed met het 
oog op de verbetering van de gezondheids 
en veiligheidsvoorwaarden van dit goed, 
en op voorwaarde dat hun noodzake
lijk karakter te voren door de bevoegde 
administratieve overheid erkend werd, 
kunnen aangezien worden als vallende 
binnen de categoric van de werken die 
<<in het belang van de openbare gezondheid 
of veiligheid noodzakelijk erkend ll, zijn 
wat de onderstelling uitsluit dat, zoals in 
het onderhavig geval, het gaat over door 
de openbare overheid aan de eigenaar 
opgelegde werken, en bestaande in het 
bouwen van een restaurant van grate luxe 
bestemd om in een algemeen plan van 
stedebouw ingevoegd te worden (schending 
van de verschillende bepalingen in het 
middel bedoeld) ; 2° doordat het bestreden 
vonnis althans verzuimd heeft het middel 
te beantwoorden door aanlegster bij con
clusies ingeroepen en afgeleid hieruit dat 
cle litigieuze werken, in zover zij beston
den in het bouwen van « een restaurant 
van grate luxe ll dat uitsluitend aan be
kommeringen van stedebouws belang be
antwoordde, op geen enkele wijze noch de 
ovenbare gezondheid noch de veiligheid 
aanbelangden (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 3° doordat, in alle 
onderstelling, het bestreden vonnis in der
gelijke bewoordingen is opgesteld dat het 
onmogelijk is te weten of de rechter over 
de grond cle door de stad Brussel aan 
eerste verweerster opgelegde werken heeft 
willen beschouwen als uitsluitend werken 
zijnde « ten algemenen nutte ll of wel of 
l!et ze terzelfdertijd heeft beschouwd als 
« door de bevoegde overheden in het be
lang van de openbare gezondheid of vei
liglleid noodzakelijk erkend », wat, gezien 
de door aanlegster opgeworpen betwisting 
aangaande het gebrek aan belang van de 
litigieuze werken zowel ten aanzien van 
de openbare gezond4eid als van de open
bare veiligheid, aan het Hof niet toelaat 
zijn toezicht over de wettelijklleid van 
de bestreden beslissing uit te oefenen 

. (schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende clat, na er aan herinnerd 

te hebben 'dat, krachtens artikelen 43 en 6 
van de samengeordende wetten van 
31 Juli 1947 en 31 l\1aart 1948, houdende 
uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, 
gewijzigd door de wetten van 28 Juni en 
31 December 1948, zelfs ten aanzien van 
de huurder van een goed dat bestemd 
is voor het drijven van een handel. .. 
de uitvoering van werken ten algemenen 
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nutte of door de bevoegde overheden in 
het belang van de openbare gezondheid 
of veiligheid noodzakelijk erkende wer
ken door de verlenging niet kunnen ver
llinderd worden, de bestreden beslissing 
hierop wijst dat niet ernstig kan betwist 
worden dat het oprichten van de gebou
wen welke het voorwerp uitmaken van de 
ten opzichte van de stad Brussel voor 
eerste verweerster aangegane verbintenis, 
het karakter van werken van algemeen 
nut vertoont; 

Overwegende dat aldus, in strijd met 
wat in dit onderdeel wordt beweerd, de 
rechter over de grond geenszins beslist 
lweft dat gezeg·de werken in het belang 
van de openbare gezondheid of veiligheid 
noodzakelijk werden erkend; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

geenszins beslist dat de litigieuze werken 
de openbare gezondheid of veligheid aan
belangen, maar enkel dat zij het karakter 
hebben van werken ten algemenen nutte, 
en, dienvolgens, de intrekking van de ver
lenging beveelt; 

Overwegende dat de aanneming van 
deze beweegredenen het bij conclusies her
nomen middel tot verdediging zonder 
voorwerp maakte en dat aldus het von
nis geen antwoord er op verstrekken 
moest; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, na de drie veronder

stellingen in aanmerking te hebben geno
mim waarin artikel 6 van de samengeor
dende wetten voorschrijft dat de verlen
ging de uitvoering van werken in de weg 
niet kan staan, de rechter over de grond 
beslist dat de werken, welke eerste ver
weerster zich bij overeenkomst jegens de 
tweede verbonden .heeft uit te voeren, 
« het karakter hebben van werken ten al
gemenen nutte Jl ; 

Overwegende dat, ongetwijfeld, het von
nis bovendien vaststelt, dat het aan de 
rechterlijke macht niet behoort de ge
pastheid te beoordelen van een beslissing 
getroffen door de administratieve mach
ten, handelende binnen het kader en bin
nen de per ken van hun bevoegdheid; 

Dat de rechter daarmede geenszins be
slist dat de administratieve overheid de 
werken in een belang van openbare ge
zondheid of veiligheid noodzakelijk zou 
erkend hebben; dat hij enkel hierop wijst 
{lat de gepastheid van de regelmatig door 
de bevoegde administratieve overheid be
sliste werken aan de beoordeling van de 
hoven en rechtbanken ontsnapt; 

Dat er alzo noch dubbelzinnigheid noch 

tegen~trijdigheid in de beweegredenen van 
het vonnis bestaat; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aunlegster tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jeg·ens elke verweerster. 

4 J"anuari 1951. - 18 kamer. - Voor
zitter en ve1·slaggeve1·, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - GeUjlcl~tidende conolusie, 
H. Haoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste 
aclvocaat-generaul. 

2e KAMER.- 8 Januari 1951 

GENEESKUNDE. - 0RDE DER GENEES
IIEREN. - DISCIPLINAIRE VORDERING. -
]'OUT GEPLEEGD Y66R DE INVOEGETREDING VAN 
DE WET EN VOOR DE INSCHRIJVING OP DE 
LIJST VAN DE 0RDE. - 0NTVANKELIJKHEID. 

De d·iscipl!inaire vordel"ing voorzien doo·l" 
de wet van 25 Juli 1938 tot oprichting 
van de Orde der geneeshere1• mag inge
steld worden wegens een tout v66r de 
invoegetreding van de wet en v66r de 
insclwijving van de geneesheer op de 
lijst van de 0·1·de gepleegd, wanneer de 
gevolgen ·van deze tout zich na deze in
schrij·v·ing ·ve·rtonen of blijven verto
nen (1). (Wet van 25 J"uli 1938, art. 4 
en 13.) 

(DE CORTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 27 Maart 1950 gewezen door 
de Gemengde Raad van hoger beroep met 
het Frans als voertaal van de Orde der 
geneesheren ; 

Over de twee middelen : het eerste : 
schending van artikelen 1, 2, bijzonder 4, 
en 24 van de wet van 25 J"uli 1938 tot op
richting van een Orde der geneesheren, 
van artikel 1 van het besluit van de Re
gent del. 8 April 1947 houdende inrichting 
van de eerste verkiezingen van· de Orde, 
doordat het bestreden arrest op aanleg
ger een sanctie heeft toegepast hierin 
bestaande hem van het recht de genees
kunde nit te oefenen gedurende een ter
mijn van acht dagen te schorsen, dit we
gens feiten gepleegd v66r de invoegetre
ding van de wet van 25 ;r uli 1938, dan 
wanneer dergelijke feiten in alle geval 
geen aanleiding kunnen geven tot disci
plinaire sanctie daar de wet geen terug-

(1) Arg. verbr., 20 Januari 1947 (A1·r. T1erb·r., 
1947, biz. 14; B"ll. en PAsrc., 1947, I, 20, en 
nota 2). 
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werkend karakter heeft; het tweede : 
schending van artikelen 4 en 13 van de 
wet van 25 · .Juli 1938 tot oprichting van 
een Orde der geneesheren, doordat het 
bestreden arrest een disciplinaire sane
tie op aanlegger heeft toegepast wegens 
feiten gepleegd v66r zijn inschrijving op 
de lijst van de Orde der geneesheren, dan 
wanneer de wet van 25 Juli 1938 enkel 
tot doel heeft de regelen van de genees
kundige plichtenleer, de eer, de kiesheid 
en de waardigheid van de leden van de 
Orde in de uitoefening of naar aanleiding 
van de uitoefening van het beroep te 
handhaven, dit wil zeggen gebeurlijke 
sancties te nemen tegen de reeds inge
schreven geneesheren, wat het geval van 
aanlegger niet was, en wegens feiten se
dert hun inschrijving gepleegd, wat even
min ter zake het geval is : 

Overwegende dat de disciplinaire vor
dering voorzien door artikelen 4 en 13 
van de wet van 25 Juli 1938 ontvankelijk 
is, zeHs wegens een font door een genees
heer gepleegd v66r zijn inschrijving op 
de lijst van de Orde, wanneer de gevol
gen van deze font zich na deze inschrij
ving vertonen of blijven yertonen; dat 
in dergelijk geval de waardigheid van de 
geneesheer na zijn inschrijving in het ge
drang kan gebracht worden, op een ogen
blik waarop, als gevolg van zijn inschrij
ving, hij aan de disciplinaire rechtsmacht 
van de Orde onderworpen is ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat, indien de feiten v66r 
de inschrijving gepleegd werden, de 
aantasting welke zij aan de eer en de 
achting van aanlegger gebracht hebben 
bleef voortbestaan, na de gewezen beslis
sing; 

Dat de disciplinaire vordering dienvol
gens ontvankelijk was; 

Dat de middelen naar recht falen; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 Januari 1951. - 2" kamer. - Voorzit
tel·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Sohier. - Gelijkl1tidende oon
clusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 8 Januari 1951 

GEJNEEJSKUNDEJ. - 0RDE DER GENEES
HEREN. - lNSOHRr.JVING OP DE LIJST. -
lNSOHRIJVlNG AB'HANKELIJK VAN DE BEROEPS
BEDRIJVIGHEID VAN DE GENEESHEER. - BE
PERKENDE VOORWAARDEN. - 0NWETTELIJK
HEID. 

Is onwettelijlc de beslissing van de raad 
van de Orde der geneesheren, die de 

VERBR., 1951. - 15 

i-~_sohrijving van een geneesheer op de 
ltJSt van de Orde doet afhangen van 
voonvaanZen die de 1titoefening van zijn 
be1'0ep beperlcen. (Wet van 25 Juli 1938, 
art. 2.) 

( HO Vi'B'ART.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 Juni 1950 gewezen door 
de Gemengde Raad van hoger beroep van 
de Orde der geneesheren ; 

Over het tweede middel, eerste .onder
dee! : schending van artikelen 1 2 3 4 
11, 13 en 23 van de wet van 25 Juii i93S 
tot opricllting van een Orde der genees
lleren, 1, 2 en 3 van llet koninklijk besluit 
van 23 Mei 1939, gewijzigd door llet be
sluit van de Regent dd. 13 Juli 1945 dat 
de toepassing van gezegde wet regelt 
van llet koninklijk besluit van 31 Decem~ 
ber 1930 onrtrent de handel in slaap- en 
v~rdovende middelen, artikelen 1 (gewij
zrgd door het koninklijk besluit van 
20 _October 1933, art. 1) en 19, en van 
artrkel 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing, bij bevestiging van 
de beroepen beslissing, de inschrijving 
van aanlegger op de lijst van de Orde 
cler geneesheren slechts aangenomen heeft 
op voorwaarde dat het hem zou verba
den zijn morphine of verdovende midde
len voor te schrijven en dat hij onder het 
verpliclltend toezicht van een voogd met 
onverwacllte knren zou geplaatst worden 
de nitoefening van het beroep hem slecht~ 
op deze voorwaarde toegelaten zijnde en 
mits onclertekening van een verbintenis 
in deze zin, dan wanneer de inschrijving 
op deze lijst aan geen enkele voorwaarde 
mag onderworpen worden en alleszins 
niet aan een voorwaarde 'die van aard 
zou zijn inbreuk te maken op de be
kwaamheid van een geneesheer om inte
graal de geneeskunde nit te oefenen en 
om alle genees'middelen voor te schrij
ven; tweede onderdeel : schending van de
zelfde wetsbepalingen, doordat de bestre
r1en beslissing de geldigheid van de voor
waarde lleeft erkend waarvan de inschrij
ving van aanlegger op de lijst van de 
Orde afhankelijk gesteld werd, om reden 
dat « deze voorwaarde als een geschikte 
maatregel voorkomt, van aard om appel
lant tegen mogelijk terugvallen te bescher
men, om deze te voorkomen en om aan de 
hierboven bedoelde feiten alzo een zwaarte 
te ontnemen welke de weigering van in
schrijving zou kunnen gerechtvaardigd 
hebben lJ, dat zij alzo de mogelijkheid van 
een weigering van zuivere inschrijving 
steunt op de noodzakelijkheid om een 
gebeurlijkheid te voorkomen, wanneer 
het definitief verbod om de geneesknnst 
uit te oefenen slechts zijn rechtvaardi-
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ging kan vinden in een werkelijk aan 
de verzoeker ten laste g·elegd feit, dat 
de inschrijving van deze laatste slechts 
uls beteugeling van dergelijk feit kan ge
weigerd worden en niet met het doel 
om een gebeurlijkheid te voorkomen, dat, 
dienvolgens, de aan zijn inschrijving op 
de lijst gestelcle voorwaarcle van zelfs haar 
rechtvaarcliging in clit cloel niet vinclen 
kan, doch alleen in de vaststelling van 
gestelde feiten, welke een toereikende 
zwaurte vertonen en welke v66r de in
schrij l'ing zouden moeten uitgewist wor
den: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, enerzijds, de inschrijving van aan
legg·er op de lijst- van de Orde der genees
heren bevestigt, en anderzijds beslist dat 
de Raad van de Orde der geneesheren in 
Brabant wettelijk deze inschrijving heeft 
doen afhangen van de door aanlegger te 
nemcn verbintenis de voogdij van een an
(ler geneesheer aan te nemen en g·een 
yerdovende midclelen voor . te schrijven, 
en dut aanlegger deze verbintenis zalmoe
ten naleven; 

Overwegende dat, volgens a1tikel 2 van 
de wet van 25 Juli 1938, de wettelijke 
uitwerking van de inschrijving de 
machtiging is om de geneeskunde uit te 
oefenen; dat geen enke~e wetsbepaling 
aun de Raad van de Orde toelaat deze 
wettelijke uitwerking te beperken; dat, 
ingeval van disciplinaire fout, de raad 
het recht om de geneeskunde uit te oefe
nen mag schorsen, cloch dit niet mag 
beperken; 

Overwegende dat de Raad met van de -
geneesheer een verbintenis te eisen, v66r 
zijn inscllrijving ondertekend doch na 
deze uitvoerbaar, onrechtstreeks of im
pliciet niet mag doen wat hij rechtstreeks 
of uitdrukkelijk niet zou mogen doen; 

Dat de beslissing de in het middel be
cloelde bepalingen schendt; 

Om die redenen, en zonder op de andere 
midclelen acht te slaan, verbreekt de be-

- streden beslissing; beveelt dat onder-
1m vig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der geneesheren 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar de Ge
mengde Ruacl van beroep met bet Frans 
als voertaal van de Orde der geneesheren 
anclers samengesteld; veroordeelt de Orcle 
cler geneesheren tot de kosten. 

8 Januari 1951. ·- 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Sohier. - Gelijkluidende con
clnsi.e, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 8 Januari 1951 

1" VOORZIENING IN VEHBREKING. -
DHAAGWIJDTE. - STllAFZAKEN. - AANLEG
UER YEHKLAAHD llEBBENlJE ZlCH 'l'E VOORZIEN 

TEGEN llET AH-RI!:ST OAT HE,>I YEHOORDEELT. -
AltlllcST AA~LEGGEll TOT EEN S'l'HAF I!:N TOT 
SCIUDEi'ERGUEDlliG YElW;)RDELEND EN ZIJN 
BUll(JI'I!L.l.fKE YURDEHlliU AFWlJZEND. 
\'UUll;o!EHl\G NlET GEUICHT 'fEGEN DE llESLIS
SlNG BE'l'REITFENDE DE BU HGEHLI,JKE VORDE

IU!ill VA~ AANLEGGEl:. 

2o HOGEH, BEROEP. - STHA~'ZAKEN. -
\'UNNIS VAN VlllJSP11AAK. - HuGER BERUEP 
DOOU D~ llURGEHLl.JKE PARrriJ AL1£EN. -

VEROOHDELING UP DE PUBLIEKE VOHDERING 
DOOR DE HECH'l'ER IN HOGEH BEHOEP. - ON
WET'l'ELl,JKHElD. 

i.Jo IHNDIDNDE DEOORDELING DOOR 
DE HECH'l'EH OVER Dl!J GIWND.
STHAFZAKEN. - 0NVRI,JWILLIGE VERWONDlN

UEN. - IJ'El'l' ZIJNDE EEN GEIIHEK AAN VOUH
Ul'l'ZlCH'l' OD' VOUHZOHG. 

1" JJe a£mleuuer, d·ie ve1·1claa1·d heeft zich 
in ·verbrelcing te voorzien tegen het ar
'l'est waarbij hij zowel op .~traf- als op 
/Jurucrlijlc gebied veroo·rdeeld werd, 
mcwkt b·ij het Hot de besch·ilclcingen 
vwn hct ct1'1'est annhnng,ig Wctct1'bij 
teuen lie·m, zowet op de pubUelce vorde
ring nlo- op de vonte1·ing vnn de tegen 
hem gestetde lmrge1·Ujke partijen, ver
oonlelingen · uitgesp1·olcen werden, doch 
niet z-ijn b·wrge-rl'ijlce vo1·de'1"lng tegen 
een nwdebel.;lnnucle. 

;2o 0 p h et enkel h oye-r beroep van de bur
uertij ke z)(!.rtij tegen een vonnis van 
vrijsJmw./r- vnn belclaaude rnl~g de rech-
ter ·in houe·r beroep ten laste van deze 
/.ctcttste peen ve1·oordeling op de pnbUeke 
vorderinp nUspreken (1). 

CJo De rechter over de grond beslist sou
verein clctt een omue1cee1·de d1"iehoelc, 
welke in het midden een Sint-Andr-ies
l.'ntis veTtoont, zoncle1· mogelijlce ve1·gis
sin{! de geb1''~tike1' van de met d'it teken 
voorz·iene weg ve1·wittigd heett dat h·ij 
een hoofdtveg nndenle en dat om met 
deze wna1·schuwing geen Teken,ing ge
homlen te hebben cUe weggeb1'Uilcet·, een 
onvoo1·z,iahtigheid heeft begaan, .die een 
lJestanclcleel vcm het misd1·ijf van on
vdjw-i.lUge verwonclingen u·itmnalct (2). 

(IlTIADANT, 'l'. WA'l'TIAU EN DOllllELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet up het bestreden 

(1) Verbr., 23 Mei 1949 (A'''"· Ye,·b1·., 1949, 
. blz. 343; Bull. en PASIC., 1949, l, 387). 

(2) Verbr., 1 Juli 1946 (Arr. Yerbr., 1946, 
blz. 262; Bull. en PAsrc., 1946, I, 287). 
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arrest, op 16 Mei 1950 door bet Hof van 
beroep te BrusEel gewezen ; 

Overwegende dat aanlegger v66r de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik gedag
vaard werd wegens inbreuk op artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en 
wegens een verknocht misdrijf tegen de 
'Vegcode; dat verweerders zich tegen 
hem burgerlijke partij hebben gesteld; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
ger rechtstreeks verweerder Dobbels we
gens dergelijke inbreuken voor dezelfde 
rechtbank heeft doen dagvaarden; dat ver
weerder Wattiau zich tegen Dobbels bur
gerlijke partij heeft gesteld; 

Overwegende dat, na de zaken samen
gevoegd te llebben, bet beroepen vonnis, 
op 9 December 1949 gewezen, aanlegger 
beeft vrijgesproken en Dobbels wegens de 
twee beticbtingen beeft veroordeeld tot 
een geldboete van 100 frank, alsook tot 
l:lcbadevergoeding jegens aanlegger en 
jegens Wattiau; 

Overwegende dat boger beroep tegen dit 
Yonnis werd ingesteld door Dobbels, als 
beklaagde en burgerlijke partij, door de ~ 
burgerlijke partij Wattiau en door bet 
openbaar ministerie, maar dat dit laatste 
boger beroep tot de beslissing gewezen op 
de aan Dobbels betekende recbtstreekse 
dagvaarding beperkt werd; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
het beroepen vonnis vernietigende, Dob
bels vrijspreekt; dat, de inbreuk op de 
vVegcode verjaard verklarende, het aan
legger bij toepassing van artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek tot een geld
boete van 50 frank veroordeelt, alsook tot 
schadeverg·oedingen jegens verweerders; 

I. Over de grand van niet-ontvankelijk
lteid door verweerder Dobbels afgeleid 
hieruit dat aanleggei' zich maar voorzien 
heeft in zover hij wegens slagen of ver
wondingen veroordeeld werd, dit « zo
wel op straf- als op burgerlijk gebied )), 
en zich dus niet in hoedanigheid van bur
gerlijke partij tegen Dobbels in verbre
king heeft voorzien : 

Overwegende dat, op 22 Mei 1950, 
JH'' Duquesne, pleitbezorger bij het Hof 
van beroep te Brussel, voor aanlegger ter 
gr~f!ie van dit hof verschijnende, ver
klaard heeft zich tegen het op 16 Mei 
1950 gewezen arrest te voorzien « waarbij 
beklaagde veroordeeld werd wegens on
vrijwillige slagen of verwondingen, voor
ziening in verbreking gericht zowel op 
straf- als op burgerlijk gebied )) ; 

Overwegende dat nit deze opstelling 
blijkt dat de aanlegger zich slechts in hoe
danigheid van beklaagde ·voorzien heeft 
en aileen tegen de bepalingen van het 
bestreden arrest waarbij veroordelingen 
tegen hem uitgesproken werden, zowel op 
de publieke vordering als op de vorderin-

gen van de burgerlijke partijen Wattiau 
en Dobbels; 

Dat hij dienvolgens in hoedanigheid van 
burgerlijke partij geen voorziening heeft 
ingesteld; 

II. Over de voorziening van Brabant 
als veroordeelde : 

A. Aangaande de beslissfng over de pu
blieke vordering gewezen : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 199 en 202 van het W etboek van 
strafvordering, en van het advies van de 
Raad van State dd. 12 November 1806, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
tot een correctionele straf veroordeeld 
heeft dan wanneer, bij gebrek aan boger 
beroep van het openbaar ministerie tegen 
de beslissing van vrijspraak van de 
eerste rechter, de publieke vordering te
gen deze partij bij het hof niet aanhan
gig was gemaakt : 

Overwegende dat, bij gebreke aan bo
ger beroep van het .openbaar ministerie 
tegen de in eerste aanleg gewezen beslis
sing van vrijspraak, het hof van beroep 
te Brussel geen kennis had van de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering ; 
dat het gedeelte van het beroepen vonnis 
dat op deze vordering uitspraak doet in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat met dienvolgens, bij toepassing van 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, ten laste van aanlegger veroorde
lingen uit te spreken, het bestreden arrest 
de in bet middel bedoelde wetsbepalingeu 
geschonden heeft ; 

B. Aangaande de beslissing gewezen 
over de vorderingen van de burgerlijke 
partijen Wattiau en Dobbels : 

Over ltet tweede middel : scllending van 
artikelen 13::>2 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418 en 420 van het Strafwet
boek, l van de wet van 1 Augustus 1::>99 
gewijzigd door de wet van 16 Decem
ber 1935, 54, 55, 51, 4°, 131 en 135 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
houdende algemeen reglement op de po
litie van bet vervoer en het verkeer, ge
wijzigd, wat artikel 51 betreft, door het 
besluit van de 'Regent van 16 October 
1947, 3 en 07 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, dat uitspraak moest 
doen over de publieke vordering tegen 
Dobbels aileen gericht en over de burger
lijke vorderiugen gericht tegen Dobbels 
door aanlegger en Wattiau en tegen aan
legger door Dobbels en Wattiau : 1° aan· 
legger zowel strafrechtelijk als burger
lijk wegens gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg heeft veroordeeld, om reden dat, 
bestuurder zijnde van een voertuig op de 
openbare weg, hij nagelaten had de door
gang vrij te laten aan Dobbels, die de 
hoofdweg bereed well;:e hij naderde ; 
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2" uit de wederrechtelijke aanlegger ver
weten beticllting het onbestaan heeft afge
leid, in hoofde van Dobbels, van de we
derzijdse betichtingen van onvrijwillige 
slagen en verwondingen en van inbreuk 
op het Verkeerswetboek om, op een krui
sing, aan vooruitzicllt of voorzorg te kort 
gekomen te zijn doordat llij de prioriteit 
van doorgang van aanlegger niet eerbie
digde, die op zijn recllter kant aankwam; 
3° dienvolgens, Dobbels heeft vrijgespro
ken van de te zijnen laste gelegde feiten 
en zich onbevoegd heeft verklaarcl om 
over cle burgerlijke vordedngen van aan
legger en van Wattiau tegen gezegde Dob
bels te beslissen ; dan wanneer uit de 
souvereine vaststellingen van het arrest 
blijkt dat Dobbels een weg volgde waarop, 
kort bij de kruising, een driehoek stond 
met in zijn midden een Sint-Andrieskruis 
op zijn basis geplaatst, en dat het te
ken waarvan de openbare weg waaruit 
aanlegger kwam voorzien was in een drie
lloek bestond met, in zijn midden, een 
Sint-Andrieskruis op zijn punt geplaatst; 
rlat llet eerste teken regelmatig is en een 
kruising aanwijst; dat llet tweede teken 
in de bij het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 op de politie van het vervoer 
en llet verkeer gevoegde tabel niet ver
meld is; dat het dus onregelmatig is en, 
clienvolgens, van alle bindende kracht ont
bloot; dat dit laatste teken, dienvolgens, 
aan aanlegger nocll de minste verplichting 
kon opleggen waarvan de overtreding een 
fout zou lnmnen uitmaken en als grand
slag zou kunnen dienen van de te zijnen 
laste gelegde strafrechtelijke en burger
lijke veroordelingen noch, bijgevolg, de 
vrijspraak van Dobbels en de verwerping, 
onder voorwendsel van onbevoegdheid, van 
de tegen hem gerichte burgerlijke vorde
ringen rechtvaardigen kon; doordat llet 
bestreden arrest, met aan een teken, waar
van de figuur niet overeenkomstig was met 
de modellen van het algemeen reglement 
op de politie van het vervoer en het ver
keer, een bindende waarde te erkennen 
waarvan het arrest het geheel van zijn 
beschikkend gedeelte zowel op strafrech
telijk als op butgerlijk gebied en ten aan
zien van al de partijen doet at'hangen, de 
in het middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden en, clienvolgens, voor 
het geheel moet vernietigd worden : 

Overwegende dat de veroordeling van 
aanlegger tot schadevergoeding jegens de 
burgerlijke partijen Dobbels en Wattiau 
gegrond is op het gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg bestaande hierin dat aanleg
ger aan Dobbels de weg niet vrijgelaten 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop steunt dat, kort bij de kruising, 
de gemeenteoverheid een teken had ge
plaatst dat met de voorschriften van arti-

kel131, 7", van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 (figuur 7 Yan tabel I ge
voegd bij llet besluit, omgekeerde drie
hoek) overeenkomstig is maar welk boven
Llien in het midden een Sint-Andrieskruis 
clroeg, en him·op dat, << vermits het Sint
Andriesluuis llet essentieel voorkomen 
van llet teken niet verandert, het teken 
de weggebruiker niet in dwaling heeft 
kunnen brengen >> ; 

Overwegende da t llet arrest alzo in 
feite en dien volgens souverein beslist 
dat !let teken, zoals het het omschrijft, 
zonder mogelijkheid Yan vergissing aan
legger Yerwittigd ·lleeft dat hij een hoofd
weg naderde en dat, om geen rekening 
met deze waarschuwing gehouden te heb
ben aanlegger een onvoorzichtigheid heeft 
begaan die een bestanddeel uitmaakt van 
het misdri:ff van onvrijwillige verwondin
gen waarop de burgerlijke vorderingen 
gesteund waren; 

Da t het midrlel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
!len ar-rc•st, doch enkel in zover het, over 
de tegen aanlegger ingestelde publieke 
vordering oordelende, aanlegger tot een 
geldboete, een vervangende gevangenis
straf en tot de helft van de kosten van 
beide gedingen heeft veroordeeld ; ver
werpt 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 beslissing; 
veroorcleelt aanlegger tot de helft van de 
kosten; laat de andere helft ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen aanleiding tot 
vcrwijzing bestaat. 

8 .Tanuari 1951. - 2e kamer. - Vooni!'it
te,,·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
ge-ue1·, H. Daubresse. - GeUjlcl~tidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
n•n, allvocuat-generaal. 

2e KAMER.- 8 Januari 1951 

DOUANEN EN AOCIJNZEN. - 0NREGEL
MATIG BEZIT VAN STOKERIJTOESTELLEN. -
MISDRI.JF KUNNENDE BESTAAN IN RET BEZIT 
VAN EEN LIEFHEBBEI:STOESTEL DAT MOET HER
STELD WORDEN. 

H et misd'l"ijf van on1·egelmatig bezit van 
een niet in werlcing zijnde stolce1·ij
toe<ltel, welk geen sporen van een on
langs geclane werlcing draagt, lean 
bestaan in het bezU van een Uefhebbers
toestel, dat ·in slechte staat is en her-
8tell-ingen vergt om bruikbaar te z·ijn. 
(Wet van 15 April 1896, art. 38, par. 1 
en 5, 115, 6°, en 117.) 
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(BEHEER VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T, STALINS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97. van de Grondwet, 239 van de 
wet van 26 A ngnstns 1822, 38, 117, 1 o, 127 
en 144 van de wet van 15 April 1896, 33, 
11aragraaf 2, van de wet van 10 April 1933, 
doordat het bestreden arrest, na ver
klaard te hebben dat beklaagde op zijn 
zolder een volledig c1istilleertoestel heeft 
bezeten, geweigerd heeft op deze beklaag
de de bij de wet voorziene straffen toe te 
passcm, om de enkele reden dat bet liti
giens toestel een liefhebberstoestel was 
dat in slechte staat was en herstellingen 
vergde om brnikbaar te zijn : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
verweerder vrijspreekt van de betichting 
van onregelmatig bezit van stokerijtoe
stellen welke geen sporen van een onlangs 
gedane werking dragen en van niet bon
den van een bij artikel 38, paragraaf 5, 
van de wet van 15 April 1896 voorzien 
register; 

Overwegende dat het arrest llierop 
steunt dat, « indien bet proces-verbaal 
vermeldt dat de verbalisanten zonden 
vastgesteld hebben dat beklaagde een vol
ledig stokerijtoestel op zijn zolder bezat, 
nit de ter tereclttzitting door dezelfde 
verbalisanten gedane verklaringen blijkt, 
dat in werkeli.ikheid het litigieus toestel 
een liefhebberstoestel was dat in slechte 
staat was en herstellingen vergde om 
brnikbaar te zijn ll ; 

Overwegende dat clev.e beschouwing·en 
niet volstaan om het dispositief nm het 
arrest te rechtvaanligen; clat inderdaacl 
daaruit niet noodzake\ijk volgt dat het 
in bezit van yerweerder gevonden toestel 
het kenmerk niet had van een samenstel 
van niet in werking zijnde stokerijtoe
stellen welke geen sporen van een on
lang;;; gedane werking dragen (wet van 
15 April 1896, art. 38, par 1 en 5, 114, 6°, 
en 117) ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; bewelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en 
t1at melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd arrest; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

8 Januari 1951. - 2" kamer. _:..._ VoO!'Zit
ter, H. Louveanx, voorzitter. - Verslag
yever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -

Geli]kl·uidcnde conolttsie, H. Hoger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 8 Januari 1951 

1° WAPENS. - VooRHANDEN HEBBEN, zox
DEH. IN.SCHGI.JVING, VAN EEN TOT VER\VEER 
DIENEND VUURWAPEN. l\1ISDRIJ~'. 

VooRwAARDE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARRES'l' 
VAN VEROORDELING.- GEEN VAS'l'STELLING VAN 
AL DE BESTANDDELEN VAN HI£T MISDRIJF. 
GEBREK AAN REDENEN. 

1° Het VOO!'handcn hebben, doo-r cen pa!'
tioulier, van een niet ingesohreven tot 
'l:e'I"!Veer cUenencl wapen is sleohts straf
bnar indien geen rnaohtiging tot aan
koop vnn het wapen verleend werd. 
(Wet van 3 .Januari 1933, art. 5 en 14, 
gewijzigd floor de wet van 4 l\1ei Ul36.) 

2° Is niet wetteUjlc genwt1vee'}'(l het a·r
~·est dnt een belclaa-rJde veroordeelt zon
der nl de bestanddelen van het mis
dri.if, dat hct bewezen verlclaat·t, vctst 
te stellen (1). (Grondw., art. 97.) 

(MAUCQ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het op 16 Mei 
1950 door het Hof van beroep te Luik 
gewezen arrest ; 

Over het van ambstwege opgeworpen 
middel : sehending van artikel 97 van de 
Grondwet, betreffende de veroordeling 
uitgesproken wegens inbreuk op de wet 
van 3 Januari 1933 betreffende de ver
vaardiging van, de handel in en het dru
gen van wapens en betreffende de handel 
in munitie, en op de wet van 4 Mei 1936 
en het koninklijk besluit van 14 Jnni 1933 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
9 Januari 1934 : 

Overwegende da t het bestreden arrest 
aanlegger onder meer tot vijftien dagen 
gevangenisstraf veroordeelt om een tot 
verweer clienend vuurwapen voorhanden 
te hebben gehad zonder dit binnen de door 
de regering bepaalde termijnen en voor
waarden te hebben laten inschrijven; 

Overwegende clat, luidens artikel 14 
van de wet van 3 Jannari 1933, gewijzigd 
door artikel 5 van de wet van 4 Mei 1936, 
niemand een tot verweer dienend vuur
wapen mag voorhanden hebben indien hij 
het, buiten het geval waar hij het in de 

(1) Verbr., 3 April 1950 (Bull. en PASIC., 

1950, I, 543). 
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bij artikel 5 voorziene voorwaarden in zijn 
bezit heeft g·ekregen, niet heeft laten in
schrijyen met inachtneming Yan de voor
waarden en termijnen die de regering 
heeft voorgeschreven ;· 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich toe beperkt vast te stellen dat, 
ten gevolge van het v66r het hof gevoerd 
onderzoek, de betichting, vaststaand ver
klaard door de eerste rechter, een tot 
verweer dienend vuurwapen voorhanden 
te hebben gehad zonder dit binnen de ter
mijnen en in de voorwaarden voorzien 
door de regering te hebben laten inschrij
ven, ten laste van verweerder is bewezen 
gebleven; clat bet arrest niet vaststelt dat 
dit wapen door aanlegger niet in de bij 
artikel 5 van de wet van 3 Januari 1933 
voorziene voorwaarden aangekocht werd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond alzo aanlegger wegens inbreuk op 
voormeld artikel 14 veroordeelt zoncler op 
het bestaan te wijzen van een van de 
wette1ijke bestanddelen van deze inbreuk; 

Overwegende dat het Hof, dienvolgens, 
zijn toezicht over de wettelijkheid van de 
veroordeling niet kan uitoefenen; dat bet 
vonnis niet met redenen is omkleed en 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het aanlegger ver
oordeelt wegens voorhanden bebben van 
een niet ingeschreven tot verweer die
nend vuurwapen; beveelt clat onderhavig 
arrest zal worden overgescbreven in de 
registers van het Hof van beroep te I"uik 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van cle gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroorcleelt aan
legger tot de helft van de kosten; laat de 
:mdere helft ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak alzo beperkt naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

8 Januari 1951. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
flCVC1', H. Fettweis. - Gelijklu,idende 
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 8 Januari 1951 

1o JACHT. - JACHTMISDRIJvEN. - ARTI
KEL 42 vAN RET STRAFWETBOEK NIET TOE
PASSELIJK. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. - 0NWETTELI.JKE VERBEURD
vERKLARING. - GEDEELTELIJKE VERBREKING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° De 1Jepalin11en '/ian het Stra/'Wetlioek 
betref[ende de verbett1·dverkla1'ing zi.in 
inzalce jachtmisddjven niet toepasse
lijk (1). (Strafwetb., art. 42 en 100.) 

2° TVanneer de r1ewezen beslissing gedeel
teUjk verlH'ol~en 'Wordt omdat een ver
benrd·l•erholrtrlng toe,qe11ast ~verrl, d·ie 
niet mocht u.itgesprolcen 'WO'I'den, is e'l' 
11een nanleirling tot verwifzing (2). 

(DE CONINCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 September 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

I. In zover het arrest de veroorde1ing 
van aanlegger wegens wape)ldracht zon
der wettige redenen en wegens jacht zon
der vergunning op de openbare weg heeft 
uitgesproken en de verbeurdverklaring 
van cle in beslag genomen karabijnen heeft 
bevolen : 

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

II. In zover het arrest de verbeurd
verklaring van de door aanlegger gebe
zigde lichte vrachtauto heeft bevolen : 

Over het enig midclel : schencling van 
artikelen 8, 11, 20, 22 en 31 van de wet 
van 28 Februari 1882 op_ de jacbt, 42, 45, 
en 100 van het Strafwetboek, 97 van cle 
Gronclwet, doordat het bestreden arrest 
cle verbeurdverklaring van de door aan
legger gebezigde lichte vrachtauto heeft 
uitgesvroken, om de enkele reden dat hij 
tot het plegen van het misdrijf zou ge
cliend hebben, en zulks bij toepassing van 
artikel 42 van het Strafwetboek, dan wan
neer artikel 100 van hetzelfde wetboek 
voorziet dat bet eerste boek slechts op 
de door bijzondere wetten beheerste zaken 
toegepast wordt bij gebreke van tegen
strijdige bepalingen van deze wetten; en 
dan wanneer de wet van 28 Februari 1882 
op de jacht in haar artikelen 8, 11, 20, 22 
en 31 op de jacht een eigen stelsel van ver
beurdverklaring bepaalt en dat dit stelsel 
van artikel 42 van het Strafwetboek af
wijkt, derwijze dat dit laatste op de stof 
niet toepasselijk is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 

(1) Verbr., 16 Januari 1928 (Bull. en PAsrc., 
1928, I, 58) . 

(2) Verbr., 16 Januari 1928 (Bull. en PASlC., 
1928, I, 58); 19 September 1949 (A1·r. Ve•·b1'., 
1950, blz. 1; Bull. en PAsrc., 1950, I, 1); verge
lijk verbr., 12 Juni 1950 (A1'1'. Vm·br., 1950, 
biz. 631; Bull. en PAsrc., 1950, I, 715). 
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de verbeurdverklaring van de in beslag 
genomen lichte vrachtauto tracht te recht
vaardigen met hierop te wijzen « dat deze, 
die de eigendom van beklaagde is, tot het 
plegen van het misdrijf gediend heeft 
doordat het aan beklaagcle onder meer 
heeft toegelaten enerzijcls gemakkelijker 
het wild te nacleren en anclerzijcls, daar, 
hij met kogels schoot, zijn schootlijn -aan 
te leggen met zijn wapen op een geschikt 
gedeelte van het voertuig te steunen ll ; 

Over"wPgende dat het arrest, bij deze 
lleschouwiugen, artikel 42 van het Straf
wetboek, waarnaar het beschikkend ge
cleelte verwijst, heeft toegepast; 

OverwPgencle dat deze wetsbepaling, lui
dens artikel 100 van hetzelfde wetboek, op 
de door de wet op de jacht voorziene mis
drijven slechts zou toepasselijk zijn, in
dien deze wet inzake bijzondere verbeurd
verklaring zelf geen bepaling had getrof
fen; 

Overwegende dat de wetgeving op de 
jacht een eigen regeling voorschrijft van 
de inbeslagneming en de verbeurdver
klnring vnn de zaken welke het voorwerp 

. van jachtmisdrijven uitmaken; dat artl
kel 42 van het Strafwetboek, dienvolgens, 
in deze zaak niet kan toegepast worden; 

Overwegende, anderzi.ids, dat de bij het 
arrest bevolen verbenrdverklaring niet 
kan gerechtvaardigd worden op grond van 
de toepassing van artikel8 van de wet van 
28 Februari 1882, bepaling welke in het ar
rest bij verwijzing naar het beroepen von
nis bedoeld wordt : dat inderdaad, vermits 
geen veroordeling wegens het gebrui~, het 
bezit of het vervoer van verboden Jacht
tuigen tegen aanlegger is tussengelwmen, 
de verbeurdverklaring, bijkomende straf 
van deze misdrijven, niet mocht uitge
sproken worden; 

Dat het mid del clns gegrontl is; 
Om tlie redenen, Yerbreekt het bestrc

<len mTPst, doch slechts in zover het de 
Yerbeurclverklaring van de lichte vracht
auto van aanleggcr heeft bevolen; ver
werpt de voorziPning voor het overige ; 
])pveelt dat onrlerhavig arrest zal worden 
overgeschreven in cle registers van het 
Hof vnn beroep te Brnssel en dat melding 
PI' van zal worden gemaakt op de kant 
van cle geclecltelijk vernietigcle beslissing ; 
v0roorcleelt aanlegger tot de helft vrm <le 
kosten, de andere helft blijvemle ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen aanleiding 
tot verwijzing bcstaat. 

8 .Tanuari Hl51. - 2• kamer. - Yoorzit
tcr, H. r,ouveanx, voorzitter. - Vm·sla.Q
gcver, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gclijlcluidende conclusie, H. Roger Jans
sens. de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 8 Januari 1951 

REGELING VAN RECH'l'SGEBIED. 
STRAFZAKEN. - GESCHIL TUSSEN DE GEWONE 
EN DE .MILITAirlE RECH1'RMACHT. - BE
SCHIKKING YAN DE RAADKAMER WAARBI.T DE 
ONDERZOEKRRECH'l'ER O;';TJ.AST WERD YER

KLAARD. - BERLISSING VAN ONBEVOEGDHEID 

VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT. -- Mrs
DRI.JF RCHI.JNENDE GEPLEEGO GEWEEST TE ZI.JN 
WANNEER DE llEKLAAGDE NIET ~IEER. AAN DE 
MILITAIRE HECHTSMACHT ONOERWORPEN WAS. 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER. - VERWI.TZING VAN DE 

RECHTSPLEGING NAAI\ DE PHOCUREUR DES Ko
NINGS. 

Wanncer een beschilck'in.Q van de raad
ka.mc1· de onde1·zoelcs1·eahter van (le ver
volging ontla.st verkla.anl heeft om 1"e

den dat op het ogenbUlc van de feiten 
rle belCl([agde militai1· met verlof zonder 
soldij was, en wannee1· het militair ge
rechtshof zich daanw bij een in lcmcht 
van .Qewi_jsdc gegaa.n an·est onbevoegd 
verklaa.rd heeft, doet het Hof, op ve1·
zoelcsch1'ift tot 1·egcling 1Jan 1'echtsge· 
bied en na. 1Jnstgesteld te hebben dat de 
feiten schijnen geplee,qd geweest te z·ijn 
toen de belclaa{fdc niet deel uitmaalcte 
van het lc{fe1·, de beschilclcin{f van rle 
1'aa(llcamer te niet en verwijst het de 
zaalc naa.r de pmcu1·eu1· des Konings (1). 

(AUDI'fEUll-GENEBAAL, IN DE ZAAK HENRAHll.) 

Afl.H.ES'f. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
scllrift tot regeling van rechtsgebied, op 
2'i September 1950 door de Aucliteur-Gene
raal bij het Militair Gerechtsllof inge
cliend; 

Overwegende tlat, bij beschikking rld. 
5 Maart 1949, de Raaclkamer van de 
Rechtbank van een~te aanleg te Luik, 
vaststellende dat Jean-Albert Henrard, op 
8 April 1920 te Luik geboren, treinbestuur
der bij de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, wonende te Luik, 
Parijsstraat, 19, op het ogenblik van de 
door de vordering van de Procureur des 
Konings te Luik del. 1 Maart 1949 te 
zijnen laste gelegcle feiten, soldaat V. G. 
cl:.J, met verlof zonder soldij was, de onder
zoeksrechter te Luik van de vervolging ten 
laste van gezegde Henrard outlast ver
klaarde; 

Overwegende dat, bij arrest van 4 Juli 

(1) Verbr., 29 Januari en 25 Juni 1945 (An·. 
Y erb>·., 1945, blz. 90 en 177; Bull. en PAsrc., 
1945, I, 101 en 191) ; 21 October 1946 (Arr. 
Ve1'b1·., 1946, blz. 348; Bull. en PAsrc., 19·16, 
I, 377). 



-232 

1950, !let Militair Gerechtshof zich onbe
voegd heeft verklaard om reden dat, vol
gens een vermelcling van het militair 
stamboek, beklaagde op 20 Mei 1948 van 
het leger werd teruggezonden, dus v66r 
de feiten welke het voorwerp uitmaken 
van de vervolging, en dat hij dienvolgens 
niet meer aan de militaire rechtsmacht 
onderworpen was ; 

Overwegende dat de beschikking op 
3 Maart 1949 gewezen door de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik en het arrest van !let Militair Ge
rechtshof del. 4 Juli 1950 in kracht van ge
wijsde zijn gegaan; 

Dat nit hun tegenstrijcligheid een ge
schil van rechtsgebied is ontstaan welk 
de gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat de ten laste van Jean 
Henrard gelegde feiten waarvan ver
melde beschikking de onderzoeksrechter 
te Luik ontlast heeft verklaard en deze 
omtrent welke het Militair Gerechtshof 
zich onbevoegd heeft verklaard dezelfcle 
zijn en gepleegd schijnen geweest te zijn 
op een tijdperk wanneer beklaagde niet 
meer deel uitmaakte van het leger ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkmner van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik del. 5 Maart 1949 ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik en dat melding 
er van zal worclen gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst de 
rechtspleging ten laste van Henrard naar 
de Procureur des Konings te Hoei. 

8 Januari 1951. - 2• kamer. - Voor
zitte1' en ve1·slnggever, H. Louveaux, 
voorzitter. - GeUjlcllt.irlende conclus·ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER.- 8 Januari 1951 

REGELING VAN RECH'l'SGEBIED. 
STRAFZAKEN. - GESCHIL TUSSEN EEN BE
SCHIKKING VAN CONTRAVENTIONALISATIE EN 
EEN VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. - 0NBE
VOEGDHEID HIEROP GESTEUND DAT DE AAN DE 
POLITIERECHTBANK ONDERWORPEN MISDRIJ
VEN SAMENHANGEND ZIJN MET W ANBEDRIJVEN 
DIE BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK AAN
HANGIG ZI.JN. - 0NDERZOEK DAT DOOR HET 
HOF GEDAAN WORDT. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDHEID GEGROND SCHIJNEND. - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING. - PERKEN. 

Om het rechtsgebied te ·1·egelen, wannem· 
de co1·rectionele J'echtbnnk, zetelende in 
aanleg van . hoge1· beroep, gezegd heett 
dat de politierechtbanlc onbevoegd was 
om van een doo1· de 1'aadlcame1· gecontra-

ventionalisee1·d wnnbedrijf en van een 
inbr·euk op het reglement op het vm·Tceer 
te kennen om reden dat die misd1'ijven 
samenhangend zijn met een wanbedrijf 
dat bij de con·ectionele J'echtbank, zete
lende in_eerste aanleg, aanhangig is, gaat 
het Hot na of de coJTectionele J'echtbank 
r·egelmatig met dit laatste wanbedrijf in 
kenn·is fs gesteld en of al de misdJ·ijven 
samenh(tngend schijnen te zijn; in be
vest·igencl geval, vern·ieUgt het de be
schiklc1ng vctn de Taadkamer, maa1· en
Teet in zove1· zij de bevoegdhe'id van 
cle poUtie1·echtbanlc heeft aangenomen, 
en venv·ijst het de misdrijven, die aan 
de kennisnemin,q van de politierecht
banlc opged1·agen W(t1·en, naa1· de cOJ-rec
t-lonele Techtbanlc, bij wellw de wanbe
drijven reeds aanhangig wa1·en, opdat 
deze o·ver lzet geheel van de vervolgin
gen •uitspntak zou doen (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
IN DE ZAAIC LUYTEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
11 Juli 1950 door de Procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van eerste aanleg 
te Namen ingediend; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
2 Februari 1950, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 
Daniel Luyten bij aanneming van verzach
tende omstandigheden, naar de bevoeg
de politierechtbank heeft verwezen, om te 
.Jambes, op 16 October 1949, bij gebrek 
aan voornitzicht of voorzorg, doch zonder 
!let inzicht om de persoon van een ander 
aan te randen, onvrijwillig slagen of ver
wondingen aan Noel Tasseroul en a an 
Adele Bajard toegebracht te hebben; 

Overwegende dat de officier van het 
openbaar ministerie bij · de Politierecht
bank te Namen Daniel Luyten wegens ge
zegde betichting heeft doen dagvaarden 
en, bovendien, om op dezefde plaats en 
datum artikelen 27, nr 1, en 41 van het 
koninklijk besluit. van 1 Februari 1934 
overtreden te hebben; 

Overwegende dat, op 14 April 1950, 
Daniel Luyten, wiens zaak op 3 Mei 1950 
v66r de politierechtbank moest gebracht 
worden, Noel Tasseroul rechtstreeks deed 
dagvaarden om op 12 Mei 1950 te verschij
nen v66r de Rechtbank van eerste aanleg 
te Namen, zetelende in correctionele poli
tiezaken, om er terecht te staan wegens 
de betichting hem te Jambes, op 16 Octo
ber 1949, bij gebrek aan vooruitzicht of 

(1) Verbr., 22 Mei 1950 (Arr. Jlerb1·., 1950, 
blz. 595; Bull. en PAsrc., 1950, I, 665). 
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voorzorg, doch zonder het inzicht om de 
persoon vim een ander aan te randen, on
vrijwillig slagen of verwondingen toege
bracht te hebben en om zich te horen ver
oordelen hem scbadevergoeding te beta
len; 

Uverwegende dat, bij vonllis van 31 Mei 
1950, en alvorens de correctionele recht
bank op de recbtstreekse dagvaarding had 
gevonnist, de Politierechtbank te Namen 
zich onbevoegd heeft verklaard, om reden 
<lat de vereisten van een goede rechtsbe
cleling vergden dat de feiten welke de ten 
laste van r~uyten gelegde beticbtingen uit
maken en het Tasseroul door de recht
streekse dagvaarding verweten misdrijf 
wegens hun samenhang, terzelfdertijd 
cloor dezelfde rechtsmacht zouden besleclit 
worden; 

Overwegende dat op het hoger beroep 
van bet openbaar ministerie van 7 Juni 
1950, de Oorrectionele Rechtbank te Namen 
bij overneming van de beweegredenen van 
de eerste rechter, bet vonnis van 31 Mei 
1950 bevestigde; 

Overwegende dat de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen van 2 Februari 1950 en 
bet in boger beroep uitgesproken von
nis van de Oorrectionele Rechtbank te 
Namen van 7 Juli 1950, in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en dat uit hun tegen
strijdigheicl een geschil van rechtsgebied 
is ontstaan welk de gang van het gerecht 
belemmert; 

Overwegende dat de ten laste van Da
niel Luyten, v66r de Politierecbtbank te 
Namen gebrachte feiten en deze Noel Tas
seroul verweten, welke bij de Oorrectio
nele Rechtbank te Namen door de recht
streekse dagvaarding aanhangig werden 
gemaakt, samenhangend schijnen; dat de 
vereisten van een goede rechtsbedeling 
vergen dat dezelfde rechtsmacht er ter
zelfdertijd kennis zou van hebben; 

Om die redenen, bet rechtsgebied rege
lend, vernietigt cle beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen del. 2 Februari 1950, doch 
in zover zij de bevoegdheid van de po
litierechtbank beeft aangenomen om het 
Daniel Luyten verweten regelmatig ge
contraventionaliseerd misdrijf te berech
ten; beveelt dat onderhavig arrest. zal 
worclen overgescbreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; verwijst de zaak alzo 
beperkt naar de Oorrectionele Rechtbank 
te N amen zetelende in eerste aanleg om 
terzelfdertijd als deze ten laste van Noel 
Tasseroul, bedoeld in de rechtstreekse 
dagvaarding, te worden beoordeeld. 

8 Januari 1951. - 26 kamer. - Voor
. zUter en ve1·slaggever, H. Louveaux, 

voorzitter. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-gener,tal. 

2" KAMER.- 8 Januari 1951 
1° VERJARING IN STRAFZAKEN. 

STUITING. - UITWERKiliG TEN OPZICHTE VAN 
SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. 

2° VERBREKING. - VooRZIENING IN RET 
REtANG YAN DE WET. - STHAFZAKEN. 
AHREST OORDELEND OVER EEN INBREUK OP 
DE \VE1'1'EN llEl'REFFENDE DE ACCIJNZEN EN 
0'17EH EEN 1\IISDRIJF VAN GEMEEN RECH'l'. 
VooRZIENING DOOR HE'l' BEIIEER VAN FINANCIEN 
ALL!i:EN.- 0NWETTELIJKHEID VAN DE VEROOR-· 
DEUNG UI'l'GESPROKEN WEGENS HE1' MISDRIJF 
YAN GE\IEEN RECHT. - VoORZJENING 1\IONDE
LING, 'I'EH Zl'l"riNG, DOOR DE P.ROCUREUR-GENE
RAAL IXGESTELD. 

3° S'l'RAF. - VEROORDELING VAN VERSCHIL
LENDE REKLAAGDEN WEGENS EENZEL~'DE MJS
DRIJ~'. - SOLIDAIRE YEROORDELlNG UITGE
SPROKEN. - 0NWETTELIJKHEID. 

4° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
INBREUK OP DE WETTEN BETRED'FENDE DE 
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - l\1:ISDRIJF STRAF
BAAR MEl' GE\'ANGENTSSTRAF EN GELDBOETE. -
ARREST DE PUHLlEKE VORDERING AANGAANDE 

DIT MISDRIJD' BIJ VERJARING VERYALLEN -
VERKLAREND, - 0NWETTELI.TKE BESLISSING. 
- VOORZIENING DOOR RET BEHEER VAN FINAN
CIEN ALLEEN. - VERBREKiii'G EN VERWIJZING 
BEPERKT TOT DE BESCHIKKING W AARBI,J OVEU 
DE \'ORDERING VAN RET BEHEER UITSPRAAK 
GEDAAN WERD. 

1° De rlaarl tUe de verja.Ting van cle pu
blieke vorde·ring stuit heett deze 7titwe1·
kinrJ ten 01Jzichte van al de samenham
gende rnisckijven wellce te zamen onde·r
zocht en beslecht wo1·den (1). 

2° De rnagistraat vcm het pa1·ket zetele'lld 
in de tweede kamer mag, bij een monde
Unge ve1'7claring ·in de loop vcm zijn con
cl7ts·ie, een voorziening in het bela.ng van 
cle wet instellen tegen een in een straj'
zaalv uewezen a?Test, dat doo1· een van 
de partijen aan de lcennisneming van 
het Hot opgedmgen is en dat do01· een 
onwetteHjkheid aangetast is die de aan
leg,qer in ve?'b1'elcin,q niet benadeelt; hij 
vermau Z?t lies namelij lc wanneer een a·r
~·est, oo1·delend ove1· een inbreuk op de 
wetten betrefj'ende de accijnzen en over 
een misdrijj' van gemeen recht en waa1'
tegen het ]Jehee1· van financWn zich al
leen in ve1'b1'eking voo1·zien heett, een 
onwettelijke ve1·oo1·deling wegens het 

(1) Verhr., 6 en 27 Maart 1950 (A1'1', Ye•·b1·., 
1950, hlz. 439 en 489; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
467 en 525). 
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m·lsdrijf van gemeen t·echt nitgesproken 
lzeeft (1). 

3° BehOltdens ~vettelijlce afwijlcing, mogen 
de stt·affen niet soUdait· tegen verschil-
7ende wegens eenzeZfde misdrijf ve·roor
fleelden u.itgesproken worden. (Straf
wetboek, art. 39.) 

4° lnzake dou.anen en accijnzen, wa.wneet· 
het IJeheet· van 'fi.nancUJn zich aUeen in 
veriJ·reking voo·rzien heeft tegen een at·
t·est, dat de pni!Ueke von/.er·ing aan
rmanfle een met uevanuen·isstntf en ueZd
IJoete stmtiJaar miscl'l_"ijf IJij ver,iarinrJ 
vet·vaUen vet·7c7aart, en wanneet· het 
Hot flit an·est vet·IJ·reelct, is fle vet·IJre
lcing IJeperlct tot de lieschiklcing -die 
over fle vonZet"inu van het IJeheer oor
rleeZt (2). 

(BEHEER VAN DODANEN EN ACOIJNZEN, 

T. BRUYLANTS EN CONSORTEN.) 

ARREST, 

HE'l' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 30 Juni 1930 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

I. Aangaande de voorziening van de 
Belgische Staat : 

Over het enig middel : scbending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 22 en 26 
van de wet van 17 April 1876, 226 en 227 
van het Wetboek van strafvordering, 239, 
247 en 248 van de wet van 26 Augustus 
1822, 6, 12 en 26 van de wet van 12 Decem
ber 1912, 19, 22 tot 25 en 28 van de wet 
van 6 April 1843, doordat het bestreden 
arrest de publieke vordering wat de feiten 
betreft welke als grondslag dienen van 
de fiscale inbreuk verjaard beeft ver
klaard dan wanneer bet aangenomen 
heeft dat, wat de samenhangend ver
klaarde misdrijven van valsbeid en ge
brnik ervan betreft, de verjaring regel
matig gestuit werd door de kanttekening 
van de onderzoeksrecbter aan de Onder
zoeksrechter te Luik dd. 28 October 1947 
gericht, ten einde een getuige te onder
vragen: 

Overwegende clat verweerders door bet 
beheer van clouanen en accijnzen gedag
vaard werden om, tussen 27 Januari en 
15 Maart 1945, alcohol zonder gelclige be
scheiden te hebben vervoerd of voorban
den te bebben gehad; 

Overwegende dat zij bovendien beticbt 
waren van valsbeid en gebruik van vals-

(1) Zie verbr., 28 .Juni 19•13 (Bull. en PAsJc., 
1943, J, 272, en no I a 3). 

(2) Verbr., 23 .Januari 1950 (An·. Fe,·!Jr., 
1950, biz. 317; !Jull. en PASIC., 1950, I, 342, en 
nota 2). 

heicl tussen 1 December 1944 en 26 April 
1945 gepleegd ; 

Overwegende dat, lnidens het bestreden 
arrest, de eerste rechter, vaststellende dat 
deze zaken samenhangencl zijn, terecht 
hun samenvoeging heeft uitgesproken en 
door een en hetzelfde vonnis uitspraak 
geclaan beeft; 

Overwegende dat de rechter in boger 
beroep niettemin beslist << clat, wat de fei
ten betreft welke als gronclslag dienen 
van de fiscale vordering, de publieke vor
dering vedaard is, daar de bet beroepen 
vonnis bedoelde stuitende daad van ver
jaring dd. 28 October 1947, door zicb slecbts 
toepast op de vervolgingen ten laste van 
de beklaagden ingespannen in het geding 
betreffende de misdrijven van valsheid in 
gescbriften en gebruik van valsheid JJ ; 

Overwegende clat de claad die de ver
jaring van de publieke vordering stuit 
deze uitwerking beeft ten opzichte van al 
de samenbangende misdrijven welke te za
men onderzocht of beslecht worden; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in bet middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

Eln overwegende dat het openbaar mi
nisterie zicb niet in verbreking beeft voor
zien; 

II. Aangaancle de voorziening floor cle 
procureur-generaal ter terechtzitting- in
gesteld : 

Over bet middel : scl1ending van arti
kel 39 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat, uitspraak doende over 
de hogere beroepen ingesteld door de be
klaagden Bruylants, Grimberg en .Jason 
en floor het openbnar ministerie teg-en de
zen, het bestreden arrest << ellre verweer
cler wegens de betichtingen van valsheid 
in geschriften en gebruik van valsbeid 
soliclair, tot twee maanden gevangenis
straf en tot een geldboete van 100 frank 
veroordeelt JJ ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
met, in deze zaak, waarin geen enkele 
wettelijke afwijking is tussengekomen, 
een soliclaire veroordeling nit te spreken, 
het principe heeft geschonden volgens het
welk, in bet geval waar verschillende 
personen te zamen een misdrijf plegen, 
ieder met de door de wet gestelde straf 
strafbaar is, principe bekrachtigd door 
artikel 39 van het Strafwetboek luidens 
hetwelk de geldboete persoonlijk tegen 
ieder van de wegens eenzelfde misdrijf 
veroordeelclen uitgesproken wordt; 

Om die redenen, verbreekt bet bestreden 
arrest in zover het, beslissende over de 
vordering van het beheer van douanen en 
accijnzen, de publieke vordering aan
gaande de fiscale inbreuk bij verjaring 
vervallen verklaart; veroordeelt ver
weerders tot de kosten ; en, op de voorzie-
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ning van de procureur-generaal uitspraak 
cloende, verbreekt het bestreden arrest, 
doch enkel in het belang van de wet, in 
zover het de betichten Brnylants, Grim
berg en Jason soliclair veroordeelt we
gens de betichtingen van valsheid in ge
schriften en gebruik van valsheid tot 
twee maanden gevangenisstraf en 100 fr. 
gelclboete; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgescbreven in de registers 
van bet Hof van beroep te Brussel en dat 

-melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigcle be
slissing ; verwijst cle zaak, beperkt tot de 
op de voorzie:p.ing van de Belgische Staat 
verbroken beschikking, naar bet Hof van 
beroep te Luik. 

8 Januari 1951. - 2" kamer. - Voor
zittm·, H. r_,ouveaux, voorzitter. - Ver
.~la.ggcver, H. Daubresse.- Gclijklu.iderzde 
mnclusie, H. Roger .Janssens de Bistho
ven, advocaut-generanl. 

2" KAMER.- 8 Januari 1951 
1° VERKIEZINGEN. - VOLKSRAADPLEG1NG 

OVER DE KoNINGSKViES1'JE. - WIJZE VAN 
STEMMEN. - A~'GEVEN VAN EEN BRIEF AAN DE 
YOORZITTER VAN RET STEMBUREEL. - 0NT

HOUDING. 

2o VERKIEZINGEN. - VOLKSRAADPLEGING 
OVER DE KONINGSKWES'I'JE. - SANCTIE VAN 
DE STEMPLTCHT. 

1° Daa1· het stemmen, bi.i cle volks1·a.adple
rting over de Konin,qslrwestie, slechts 
kon 1.V01'rlen uit,qebracht do01· het stelwn. 
in rlc bus, van het stembiljct dat de kie
zer van de voo1·zitter van het stem1J1weel 
rtelcregen hacl, Iran niet aangezien W01'
r/.en als aan ac stemrning aeel rtenomen 
te hebben degenc die zich e1·toe beperkt 
hceft ee11 brief a.an de voo1·z1tte1· van het 
7J1lreel at te gcven. 

2° De kiezer die nagelaten hecft aan de 
vollrsraadplcging over de Koningskwes
tie deel te nemen, wo1·dt gestratt met rle 
stmf voorzien b-i.i artilcel '210, alinea 1, 
vnn het Kicswetboelc. (Wet van 11 Fe
bruari 1950, art. 2.) 

(DETIERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 13 October 1950 door de Politie
rechtbank te Brussel gewezen; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 207, 208, 
209 en 210 van het Kieswetboek, gewijzigd 
door de wetten van 11 Augustus 1928, 
26 April 1929 en 13 April 1936, 1, 2 en 4 

vm1 de wet van 11 Februari 1950, 30 en 
31 van het besluit van cle Regent del. 
15 Februari 1950, doordat het bestreden 
vonnis, na vastgestelcl te hebben dat be
klaagde op de dag van de volksraadple
ging aan de voorzitter van zijn stembu
reel een brief heeft afgegeven welke de 
redenen vermeldcle waarom hij niet stem
de, nochtans heeft beslist « da t bewezen 
is dat beklaagde nagelaten heeft deel te 
neri1en aan de volksraadpleging >> en hem 
wegens dit feit tot een gelclboete van 
3 frank heeft veroordeeld, clan wanneer in 
werkelijkbeid beklaagde geen enkele nala
tigheirl lleeft begaan en een eland heeft ge
stelcl welke gelijkstaat met het afgeven 
van een blanco biljet : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 11 Februari 1950 tot instelling van 
een volksraadpleging over de Konings
kwestie, in zijn alinea 1 bepaalt dat de 
wetsbepalingen betreffencle de kiezers, de 
kiezerscolleges, het bijeenroepen van de 
kiezers, de kiesverrichtingen, de bestraf
fingen en de sancties OJJ de stemplicht bij 
deze raadpleging van kracht zijn; 

Overwegende dat de wijze van stemmen 
namelijk bepaald wordt door artikel 3 van 
llet besluit van de Regent del. 15 Februari 
1950 en door artikelen 143 en 145 van de 
wet van 26 April 1929, waaruit blijkt dat 
!let stemmen slechts kan worden uitge
bracht door het steken, in de bus, van het 
stembiljet dat de kiezer van de voorzitter 
van het stembureel gekregen heeft, dit 
alles in dergelijke voorwaarden dat bet 
door artikel 48 van de Grondwet gewanr
borgcl geheim van de stemming, beschermd 
zij; 

Overwegende dat aanlegger ten onrechte 
beweert dnt, yermits hij, zoals het bt>Rtrc
tlen Yonnis !let vaststelt, ann gezegde 
voorzitter, tijdens de kiesverrichtingen, 
een brief heeft afgegeven, hij niet nage
laten heeft aan de volksraadpleging deel 
te nemen, zijn handeling gelijkstaande 
met het afgeven van een blanco biljet; 

Dat deze wijze van handelen, incler
daad, in tegenstelling is met de vermelde 
wettelijke voorschriften, en bijzonder met 
deze welke het geheim van de stemming 
verzekeren; dat aanlegger niet kan aange
zien worden als aan de stemming deelge
nomen te bebben; 

Waaruit volgt clat het midclel niet ge
groncl is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek, 
2 van de wet van 11 Februari 1950 tot in
stelling van een volksraadpleging over de 
Koningskwestie, 30 en 31 van het besluit 
van de Regent del. 15 Februari 1950 geno
men in uitvoering van de wet van 11 Fe
bruari 1950, 9 van de Grondwet, doordat 
bet bestreden vonnis aanlegg·er tot een 
geldboete van 3 frank heeft veroordeeld 
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om bij de volksraadpleging niet gestemd 
te hebben, clan wanneer artikel 210 op de 
volksraadpleging niet van kracht was : 

Overwegencle clat uit de gebiedende be
woordingen van hierboven vermeld arti
kel 2, alinea 1, van de wet van 11 Febru
ari 1950, blijkt dat de wetsbepalingen be
treffende de bestraffingen en de sanctie 
van de stemplicht, en onder meer arti
kel 210 van de wet van 26 April 1929, bij 
de volksraadpleging van kracht zijn; 

Dat het miclclel te dien opzichte naar 
recht faalt; 

Overwegende clat, in zover het de scherr
cling inroept van artikelen 30 en 31 van 
het besluit van de Regent del. 15 Febrnari 
1950, het micldel, door clat het niet aan
cluiclt waarin cleze bepalingen zouden ge
schonden geweest zijn, wegens zijn dnb
belzinnigheid niet outvankelijk is; 

En overwegencle dat de snbstantHlle of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de 
beslissing wettelijk is ; 

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

8 Jannari 1951. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Danbresse. - Gelijlclwidende 
conclu,sie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 Januari 1951 

BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 
REOHTER OVER DE GROND. 
STRAFZAKEN. - DRAAGWIJDTE VAN JcEN 
REOHTERLJ,JKE RESLISSING. - !NTERPRETA
TIE VERENIGRAAR MET DE TERMEN VAN DE 
RESLISSING. 

De t·echtet· ove1· de ,qrond beoordeelt sou
vet·ein de draagwijdte van een arrest 
wat betrejt de M·aeht van gew,ijsde, 
watNwer de interpt·etatie, die hij er van 
geejt, niet met de ternwn ervan sttijdig 
is (1). 

(PONCIN, T. GEORIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 October 1950 door het Hof 
van beroep te Lnik g·ewezen; 

(1) Verbr., 20 Mei 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, 
I, 147); 8 November 19,18 (A1·r, T'erbr., 1948, 
biz. 535; Bull. en PAsiC., 1948, I, 614); 27 April 
1950 (A1·r. Verb,·., 1950, biz. 534; Hull. en 
PASIC., 1950, I, 596). 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 7 van de beslnitwet van 19 Septem
ber 1945, doorclat het bestreden arrest de 
door aanlegger bij zijn conclusies van 
21 September ingeroepen exceptie van on
bevoegdheid afgeleid nit zijn hoedanig
heid van gewapencl lid van de Weerstand 
van de hand heeft gewezen, op grond 
van het feit dat de kwestie van bevoegcl
heicl beslecht was geweest door een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest van 
het Hof van beroep te Lnik op 13 .Ja
nuari 1949 gewezen, clan wanneer dit 
arrest bij verstek gewezen werd, en clus 
over een door aanlegger opgeworpen ge
schil van bevoegdheid niet heeft knnnen 
uitspraak doen : 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
bij een souvereine beoorcleling van de fei
ten, vaststelt dat, onclanks de afwezigheicl 
van aanlegger, het door hem opgeworpen 
midclel van onbevoegdheid door de bnr
gerlijke partij tijclens de debatten v66r 
het hof van beroep, welke het arrest van 
13 Januari 1949 voorafgingen, uiteengezet 
en besproken wenl ; 

Overwegencle tlat het bestreclen arrest, 
bij een interpretatie van het arrest van 
13 Jannari 1949 welke de bewoordingen 
daarvan niet tegenspreken. nit deze vast
stellingen heeft knnnen afleiclen dat, met 
zich door dit arrest onbevoegcl te verkla
ren, het hof van beroep over het geschil 
van bevoegdheid nitspraak had gedaan en 
dat de beslissing aangaande clit geschil in 
kracht van gewijsde was gegaan; 

Dat het miclclel in feite niet opgaat; 
Over het tweecle midclel : schending van 

artikel 8 van de Gronclwet, cloordat het 
bestreclen arrest beweert dat aanlegger 
tot staving van zijn stelsel omtrent de 
onbevoegclheid ratione pet·sonne geen be-• 
lang kon inroepen : 

Overwegencle clat het miclclel een bijko
mencle en overbodige beschouwing van het 
arrest bestrijdt, waaruit clit geen enkele 
beslnit afleidt : 

Dat het micldel, bij gebrek aan beiang, 
niet ontvankelijk is; 

Om die reclenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroorcleelt aaniegger tot de kosten. 

8 Januari 1951. - 2" kamer. - Voot·
:ltitte'l', H. Louveanx, voorzitter. - Vet·
slnggever, H. Sohier. - Geli)kl,wirlende 
conclu,sie, H. Roger Janssens cle Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 3 Januari 1951 

VERKEER. - VERBOD TE PARKEREN. - RE
GLEMENTAIRE TEKEl(S. - 0VERTREDER ZieH 
BEROEPEND OP EEN ONOVEflWINNELIJKE DWA-
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LING VOORTVLOEIEND UIT FEITELIJKE OMSTAN
DlGHEDE.N. - BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 

RECHTER OVER DE GHOND. 

1V a.nneer een weggeiJ1"uilce·r, d·ie zijn voer
t·U'ig gepa1·1ceenl heeft op een plaats 
wcwr reglementai1·e en goed zichtba1·e 
telcens geplaatst zijn, wellce het verbod 
te pa.rlceren aandttiden, aa.nvoert dat hij 
·in een 01WVC1'W·innelijlce dwa.ling nopens 
het verplichtend lcamkte1· van d·ie telcens 
we1·d gebmcht door het feit dat tal!'ijlce 
voe·rt·uigen op cUe plaa.ts gepa1·kee·rd Wa
ren en dat een kMtstondig pal·keren al
c/,(l,a1' ged·uld was, is so1we1·ein de be
oonleUng doo·r de 1'echte1' ove1· de gmnd 
rlat cUe omstand·igheden tot de voo1·ge
wende onove·rwin;nelijlce dwaling (/,an
leicling gegeven heb ben (1). 

(SMITS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 October 1950 in hoger be
roep dbor de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gewezen; 

Overwegende dat niet blijkt dat de voor
ziening van de naamloze vennootschap 
(( Etablissements Smits ll, burgerlijk ver
antwoordelijke partij, betekend zou ge
weest zijn aan het openbaar ministerie 
waartegen het gericht is; dat de eis tot 
verbreking, bij toepassing van artikel 418 
van het Strafwetboek, niet ontvankelijk 
is; 

Over de voorziening van Rene Smits : 
Over de eerste twee middelen : het eer

ste : schending van artikel 1, in fine, van 
de op 1 Augustus 1929, 1 Augustus 1934 en 
16 December 1935 samengeschakelde wet
ten en reglementen welke de verkeerspo
litie beheersen naar luid waarvan : (( Bui
ten de gevallen voorzien bij artikel 94 
der gemeentewet moeten de door de pro
vincie of gemeenteoverheden genomen 
maatregelen tot schorsing, beperking of re
geling van het openbaar verkeer, om ver
plichtend te wezen, ter kennis der belang
hebbenden gebracht zijn door agenten 
voorzien van de kentekens van hun ambt 
en ter plaatse staande of door gepaste op
schriften of aanduidingen )) ; het tweede : 
schending van artikelen 5, bijzonder 2°, 
132, bijzonder 2, A, 18° (besluit van de 
Regent van 18 October 1946, art. 11), 133, 
bijzonder 1, 6°, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, 1 van de wet van 
1 Augustus 1899, gewijzigd door de wet 

(1) Verbr., 4 Juli 1949 (A,.,·. Verbr., 1949, 
biz. 456; Bull. en PAsrc., 1949, I, 522); 10 Juli 
1950 (Arr. Ve1·br., 1950, biz. 722; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 819). 

van 16 December 1935, 71 van het Straf
wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger heeft ver
oordeeld om het door het teken voorzien 
bij artikel132, A, 18°, opgelegd verbod dat 
op volstrekte wijze het parkeren verbiedt 
niet nageleefd te hebben, wanneer door 
gezegd vonnis erkend wordt dat het par
keren op deze plaats door de bevoegde 
overheid gedurende dertig minuten toegela
ten is, dat clienvolgens, het teken dat daar 
geplaatst is de wil van deze overheid niet 
te kennen geeft en dat het teken dat daar 
moest geplaatst zijn het teken is voorzien 
bij artikel 133, 1, 6° (teken 7) - P, wit 
op blauwe groncl, met ((van tot ll in het 
wit - en dat aanlegger alzo in een on
overwinnelijke dwaling werd gebracht : 

Overwegemle dat het vonnis vaststelt 
dat de tekens, welke het parkeren verba
den, van regehnatige vorm waren en der
wijze geplaatst dat zij aan de aandacht 
van de weggebruikers niet konden ont
snappen; dat door een souvereine beoor
deling der feiten de rechter over de grond 
uit deze elementen afieidt dat aanlegger 
zich op geen onoverwinnelijke dwaling 
kan beroepen ; 

Dat de twee miclclelen in feite niet op
gann; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen vonnis op dubbelzinnige en te
genstrijdige motieven steunt, welke met 
een gebrek aan redenen gelijkstaan : 

Overwegende dat het middel het vonnis 
verwijt beslist te hebben dat aanlegger 
zich op geen onoverwinnelijke dwaling kan 
beroepen, alhoewel het erkent dat ver
schillende voertuigen op clezelfde plaats 
geparkeerd waren en dat de overheclen er 
het parkeren geclurende dertig minuten 
toelaten of dulden; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond, gebruik makend van zijn souve
reine beoorclelingsmacht, zonder dubbel
zinniglleid noch strijcligheid heeft beslist 
clat de feitelijke bestandclelen, waarvan 
hij de werkelijkheid aanneemt, aanlegger 
tot geen onoverwinnelijke dwaling hebben 
kunnen leiden ; 

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

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. -

8 J anuari 1951. - 2• kamer. - Vom·· 
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - G-elijlc.luidende 
conalus·ie, H. Roger Janssens cle Bistho
ven, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 8 Januari 1951 

VERL.ATING V .AN F .AMILIEJ. - VER
rrooR VAN DE PAR'l'IJEN DOOR DE VREDERECH· 
'l'ER. - PROCES-VERBAAL. - VORM. 

De m·ede1•echter handelt in hoedan·ighe·id 
van ojJicie,r van gerechtelijlce poUtie, 
wanneer hij, belast met een opdracht 
·van onderzoelc, welke de ttUoefening 
van de pttblielce vo1·dering wegens ver
lating van familie voomfgaat, de ver
lclaring van de pa1·Ujen atneemt; het 
door hem opgemaalct proces-ve·rbaal be
tretfende de door hem gedane vaststel
lingen en ·ingewon;nen ve1·Jcla1"ingen is 
doo1· de wet aan geen uitzonderlijlce 
vorm onde1·worpen; zelfs wannee1· het 
alleen de handtelcening van de vrede
rechte1· draagt, zijn de vereisten van de 
wet nageleefd. (Strafwetboek, arti
kel 391bis; wetten van 14 Januari 1928 
en 17 Januari 1939, art. 2.) 

(PlWCUREUR-GENEHAAL 'l'E LUIK, '1'. PAPY.) 

AHRES'l'. 

HEJ'r HOIP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 October 1950 door het Hof 
Yan beroep te ,Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, wegens strij
digheid in de motieven, gelijkstaande met 
een gebrek aan redenen, doordat het be
streden arrest, na erkend te hebben dat 
het proces-verbaal voorzien bij artikel 2 
van de wet van 14 Januari 1928, gewijzigd 
door de wetten van 30 Mei 1930 en 17 Ja
nuari 1939, door de vrederechter niet opge
maakt was geweest, niettemin beslist heeft 
dat de rechtspleging regelmatig was : 

0\·erwegende dat artikel 97 van de 
Grondwet, 'welk slechts een vormver
plichting bepaalt, nageleefd werd doordat 
het bestreden arrest zijn beslissing betref
fende de ontvankelijkheid van de vervol
gingen gerechtvaardigd heeft door een ge
lijkwaardigheid, afgeleid uit redenen 
welke het arrest aanstipt, tussen het pro
ces-verbaal van de vrederechter voorzien 
bij de in het middel bedoelde wetsbepa
ling en de brief door deze magistraat aan 
de procureur des Konings toegestuurd; 
dat het arrest, zonder zich tegen te spre
ken, daaruit heeft kunnen afieiden dat, 
waren zijn motieven zelfs verkeerd, het 
voorschrift van voormeld artikel 2 nage
leefd was geweest ; 

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

artikel 2, paragraaf 2, van de wet van 
14 Januari 1928, gewijzigd door artikel 2 
van ue wet van 17 Januari 1939, doordat 
het bestreden arrest verklaard heeft dat 
de brief op 24 Juni 1949 door de Vrede-

rcchter te Hoei nan de procureur des 
Konings gericht ann de vereisten van de 
wet had voldaan dan wanneer deze tekst 
voorschrijft dat « de vrederechter de ver
klaringen van partijen afneemt en daar
van een proces-verbaal opmaakt, dat hij 
nan de procureur des Konings over
draagt ll; dat deze tekst geen andere in
terpretatie toelaat en dat het bestreden 
arrest, dienvolgens, het authentiek karak
ter welk de wetgever aan de door de 
vrederechter gedane vaststellingen en in
gewonnen verklaringen willen geven lleeft, 
miskend heeft : 

Overwegende dat de vrederecllter, 
krachtens de in het middel bedoelde wets
bepaling, belast met een opdracht van on
uerzoek in strafzaken, welke de uitoefe
ning van de publieke vordering wegens ver
lating van familie voorafgaat, handelt in 
hoed:migheid van oflicier van gerechtelijke 
politie wiens proces-verbaal, door de wet 
aan geen uitzonderlijke vorm is onder
worpen; dat de authenticiteit van het pro
ces-verbaal blijkt uit de handtekening van 
de vrederechter zelf, zonder tussenkom~t 
van zijn gri>fiier; dat de handtekening van 
de partijen of de verklaring dat zij niet 
willen noch kunnen tekenen niet op straf 
van nietigheicl is voorgeschreven; dat de 
materii:He feiten welke de vrederechter 
voor opdracht had vast te stellen, tot le
vering van het tegenbewijs werden vast
gesteld; 

Overwegende, dienvolgens, dat het be
streden arrest, met er op te wijzen dat 
de brief van de vrederechter aan de pro
cureur des Konings, dd. 24 Juni 1949, de 
oproeping van de partijen, hun verschij
ning en hun verlloor door de vrederechter 
vaststelt, daaruit zonder de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen te schenden heeft 
kunnen afieiden, dat de vereisten van 
de wet van 14 Januari 1928 nageleefd 
werclen; 

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

ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

8 Januari 1951. - 26 kamer. _, Voot·zit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjlcluidende concMtsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 8 Januari 1951 

1° VOORLOPIGEJ HECHTEJNIS. - BE
scniKKING VAN DE RAADKAMER DIE DE VOOR
LOPIGE HECH'l'ENIS HANDHAAFT. - HOGER BE
ROE!'. - KAMER VAN INBESCHULDIGINGS'l'EL-

. LING DIE V66R HET VEHSTRIJKEN VAN DE 
MAAND GEEN UI'l'SPRAAK OP HET ROGEU BE
ROE!' GEDAAN HEEFT. - BESCHIKKING VAN 
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DE RA.\DKAMEH DI!C DE HJWHTENIS \'OOfi EEN 
NJEUWE TERAII.TN Y.AN EEN :h.IAAND HANDHAAFT. 

- WETTELIJKHElD. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STHAFZAKEN. - JVliDDEL DAT ZONDER ENIGE 
NADEHE BEPALING EEN GEBREK AAN ANTWOORD 
OP DE CONCLUSIES AANVOERT. - NIET-ONTVAN
KELI,JKHEIO. 

:.Jo MIDD.IDLEN TOT VERBREKING. -
VOOHLOPIGE HECHTENIS. - MIDDEL GESTEUND 
OP EEN ONREGELMATIGHEIO VAN DE RECHTS
PLEGING V66R DE RAADKAMER. - ARREST 
\'AN DE KAMER VAN INBESCHULD!GINGSTELLING 
OVEREENKOMSTlG DE WET. - :&'IIODEL VAN BE

LANG ONTBLOOT. 

1° Wannee1· tegen een beschiklcing van de 
·raacUramer, welke de voot·Zopige hechte
nis hanclhaaft, hager 1Jet·oep ingesteld 
werd, lwlet de omstandiglwid dat de 
kamer van ·inbeschuldigingstelling v661· 
het verstl'ijken van een maand op dit 
beroep geen uitspmak heett gedaan de 
raa.dka-mer niet de hechten·is voor een 
nie-uwe termijn van een maand te hand
ha-ven (1). (Wet van 20 April 1874, 
art. 5 en 20.) 

2o Is nict ontvankez.ijlc het rn:iddel dat een 
gebi'ek ann antwoonl op de concl~tsies 
nanvoert, wannee1· het vet·zuimt aan te 
cluiden wanrin de beslissing de concwt
sies n·iet beantwoora heeft (2). 

3o Is wegens gebi'elc aan belang tviet ont
vanlceUjlc, het middel afgeleia 7tit de 
on·regelmntigheia vnn een beschilclcing 
ran de ·raaalcamer, die de voot·lopige 
hechten·is gehandhaafd heett, dait wan
neer beslissend over het hager bet·oep 
tegen die beseh'ilclcing ae lcamer van 
inbeschu.ldigingstelling, regelmatig ae 
hnndhaving van de heehtenis heett be
·wlen (3). 

(FASBENDER.) 

ARREST, 

HE'r I-I OF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 9 en 29 November 1H50 door 
Cle Kamer van inbeschuldigingstelling van 
llet Hof van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de Haadkamer van de 
Rechtsbank van eerste aanleg te Luik, op 
19 September 1950, de voorlopige hechte
nis van aanlegger, ten laste van wie een 
bevel tot aanhouding op 27 Maart 1950 
was uitgegeven geweest, voor een maand 
gellandhaafd lleeft; dat de Kamer van in
besclluldigingstelling van het Hof van be-

(1) Zie verbr., 13 December 1943 (Bull. er, 
PAsrc., 1944, I, 108, en nota). 

(2) Verbr., 13 Maart 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 500). 

(3) Verbr., 10 Februari 1943 (Bull. en PASIC., 
1943, I, 60). 

roep te Luik op 20 October 1950 het door 
aanlegger tegen deze beslissing ingesteld 
lloger beroep vervvorpen heeft; 

Overvvegen(le dat, bij beschikking vanaf 
19 October 1950 gewezen en door het be
streden arrest van 9 November 1950 be
vestigd, en vervolgens bij beschikking van 
18 November 1950 door het bestreden 
arrest van 29 November 1950 bevestigd, 
gezegde raadkamer de voorlopige llechte
nis van aanlegger voor een nieuwe ter
mijn van een rnaand heeft gehandllaafd : 

I. Over de voorziening betreffende het 
arrest van 9 November 1950; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen l, 2, 4, 5, 19 en 20 van de wet 
van 20 April 1874, doordat de raadkamer 
opnieuw met de zaak in kennis vverd ge
steld en, bij beschikking van 19 October 
1950, Cle voorlopige hechtenis van aanleg
ger voor een nieuwe termijn van een 
maand heeft gehandhaafd, dan vvanneer 
llet door aanlegger tegen de beschikking 
ingesteld hoger beroep nog niet beslecht 
was, beschikking die, op 19 September 
1950, te voren de handhaving van deze 
heclltenis had uitgesproken : 

Overwegende dat de wet van 20 April 
187'1 (art. 20, al. 6) aan cle kamer van 
inbesclmldigingstelling, die, zoals in het 
underhavig geval, een beschikking van de 
raadkarner bevestigt welke binnen de 
cloor deze vvet bepaalde termijnen de 
hanclllaving van de voorlopige hechtenis 
uitspreekt, de verplichting niet oplegt om 
v66r het verstrijken van deze termijnen 
over het hoger beroep van de beklaagde 
uitspraak te doen; 

Overwegende dat de scllorsende uitwer
king van llet tegen dergelijke beschikking 
ingesteld hoger beroep hierin bestaat 
dat de voorlopige heclltenis krachtens de 
te voren verleende titel tot beslissing over 
het hoger beroep blijft voortbestaan; dat 
zij niet belet dat de raadkamer, in derge
lijke zaken, maatregelen treft welke zich 
in ieder bijzonder geval opdringen en, 
onder meer dat zij gedurende de loop van 
het geding van beroep, van maand tot 
rnaand over de llandhaving van de voor
lopige llechtenis beslist, overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 20 April 1874; 

Waarnit volgt dat de raadkamer geldig 
kennis van de zaak heeft gekregen en, op 
19 October 1950, voor een nieuwe termijn 
van een maand, de voorlopige hechtenis 
van de aanlegger heeft gehanClhaafd; dat 
het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de door aanlegger gena
men conclusies niet beantwoord heeft : 

Overwegende dat het midclel verzuimt 
aan te duiden waarin het bestreden arrest 
aanleggers conclusies niet beantwoordt; 
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dat deze onduidelijkbeid bet middel niet 
ontvankelijk maakt; 

Over bet derde middel : scbending van 
artikelen 1317 tot 1320 van bet Burger
lijk Wetboek en van de recbten van de 
verdediging, doordat bet bestreden arrest 
beslist dat, vermits sedert de bescbikking 
van 19 September 1950 geen enkel stnk 
in bet dossier werd neergelegd, de recb
ten van de verdediging niet konden 
gescbonden zijn door de niet~naleving, 
vooraf de bescbikking van 19 October 1950, 
van de rechtsplegingen voorzien bij arti
kel 1 van de wet van 23 Augustus 1919, 
dan wanneer een deskundigenverslag op 
4 October 1950 werd getekend en na deze 
datum neergelegd : 

Overwegende dat, bij conclusies geno
men in boger beroep, aanlegger erkend 
beeft dat, vooraleer de kamer van inbe
scbuldigingstelling over zijn boger beroep 
uitspraak deed, de bij artikel 1 van de 
wet van 23 Augustus 1919 voorziene recbts
plegingen nageleefd werden ; 

Overwegende dat beklaagde niet ont
vankelijk is om v66r bet Hof van verbre
king bezwaar in te roepen omtrent de on
regelmatigbeid van een beschikking van 
de raadkamer welke de voorlopige hecb
tenis bandbaaft, dan wanneer de kamer 
van inbesclmldigingstelling, op aanleggers 
hoger beroep uitspraak doende, regelmatig 
de bandhaving van de becbtenis beeft be
volen · 
Wa~ruit volgt dat het middel niet kan 

aangenomen worden ; 

II. Over de voorziening betreffende bet 
arrest van 29 November 1950 : 

Over het enig middel, afgeleid hieruit 
dat de raadkamer en de kamer van inbe
schuldigingstelling onbevoegcl waren om 
het oorspronkelijk bevel tot aanhouding 
te bevestigen, vermits het op 19 Septem
ber 1950 bevestigd bevel niet opnieuw en 
geldig binnen de wettelijke termijn was 
bevestigd geweest : 

Overwegende dat uit de verwerping van 
de tegen het arrest van 9 November 1950 
gerichte voorziening blijkt dat de voor
lopige hechtenis wetteli1k gehandbaafd is 
geweest door de beschikking van 19 Octo
ber 1950, bevestigd door gezegd arrest; 
dat, dienvolgens, het middel aangevoerd 
tegen het arrest van 29 November 1950 
niet gegrond is ; 

En overwegende, wat de twee voorzie
ningen aangaat, dat de substantH!le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, voegt de zaken inge
schreven onder nis 5624 en 5637; verwerpt 
de voorzieningen; veroordeelt aanlegger 
tot de kosten. 

8 Januari 1951. - 2e kamer. - Voorzit-

ter, H. Louvcaux, voorzitter. - Verslag
oever, H. Daubresse. - Gel·ijkl·n'i~ende 
concl·ns·ie, H. Roger Janssens de Brstho
ven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 9 Januari 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
ZAKEI/ \'AN RECHTSTHEEKSE BELAS'l'INGEN. 
l\1IDDEL A~'GELEID UIT EEN GEBREK AAN ANT
WOORD OJ' EEN IN CONCLUSIES OPGEWO!WEN 
MIDDEL. - N OCH Ul'r HET BESTREDEN AR
REST, NOCH UIT EEN ANDER STUK DER RECHTS
PLEGING, WAAROP HET HOF ACHT KAN SLAAN, 
BLIJKEND DAT HET MIDDEL OPGEWORPEN 
WERD. - i\tiiDDEL IN FEITE NIET OPGAAND. 

2o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
ZAKEN VAN RECHTSTHEEKSE JlELAS'l'INGEN. -
OER'l'lFICATEN VAN DE E~HSSIEBANK. - ZE
KER OF NIET ZEKER VERLIES VAN DIE SCHULD
I'ORDERING. 

1o Jl!fist grondslag in feite het middel af
gele·id ·uit een geb1·ek aan antwoo1·d op 
een in conclusies opgewm·pen middel, 
awn wannef:w noon ·wit net IJestreden 
an·est, nooh u.it enig ander st·uk van de 
·rechtspleg·ing, Wlbarop het Hot aoht 
vermag te slaan, bUjlct dat het aan de 
openbare o1·de vreemde middel opgewo1·
pen werd (1). 

2o W ordt souve1·ein dooT de 1·echteT ove1· 
de g1·oncl beoo1·deeld de vraag of £l_e 
doo1· de Emissiebank. verstrekte om·t~
fioaten dienen besoho1twd te woTden als 
een sohuldvo1·de1"ing wie1· ve·rlies, ja 
dan neen, zelce1· is. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( LES TANNERIES MA
ZURELLE ll, T. BELGISCHE S'l'AA'l', l\IINISTERIE 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 1. Maart 1950 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

"Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1318, 1319, 
1320 1322 en 1323 van bet Burgerlijk 
Wetboek, van de besluitwetten van 11 De
cember 1944 en 23 Maart 1945, van artike
len 25, 26, 27 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld door besluit van 31 Juli 1943, doordat 
het bestreden arrest, om de door aanleg
ster verrichte afscbrijving van de Emis-

(1) Zie namelijk verbr., 9 Januari en 13 Juni 
1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 293 en 721). 
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siebankcertificaten, waarvan ZlJ houdster 
is, te verwerpen, er zich toe beptlrkt deze 
certiticaten te beschouwen als gewone 
sclmlclvordcringen, wier afschrijving ov 
de belastbare winsten enkel in minclering 
kan worden gebracht op voorwaarde en 
in de mate van de zekere en definitieve 
niet-invorrlerbaarheicl van deze schuldvor
cleringen, dan wanneer : ct) deze certifi
caten, zoals aanlegster bij conclusies v66r 
het hof van beroep liet gelden, verhan
uelbal'e publieke fondsen zijn; clat zij als 
zodanig, evenals alle andere bestanddelen 
van een handelspatrimonium, het voor
werp kunnen uitmaken van een voorzich
tige en te goeder trouw verwezenlijkte 
raming welke 011der de uitwerking van de 
ten dage van de raming heersende om
stancligheclen en factoren gednan wordt; 
b) in ue onderstelling da t deze certifica
ten niet voor publieke fondsen maar voor 
sclmldvorderingen- dienen te worden ge
houden, het nicttemin volstrekt onjuist 
zou zijn ze met gewone schuldvorderingen 
gelijk te stellen, aangezien de houder van 
Emissiebankcertificaten door de besluit
wetten van 11 December 1944 en 23 J\IIaart 
1945 ontdaan geweest is van het recht de 
invordering van zijn schuldvordering te 
bewerken en in volle vrijheid zijn schul
clenaar tot nakoming zijner verplichtingen 
gerechtelijk te clwingen : 

01·er het eerste onderdeel : 
Overwegende dat noch uit het bestre

den arrest, noch uit enig ander stuk 
waarop het Hof acht kan slaan, blijkt 
dat aanlegster, tot staving van haar eis, 
v66r de rechter over cle grond llet aan 
de openbare orde vreemde middel zou heb
ben opgeworpen hetwelk gegroncl is hier
op dat de Emissiebankcertificaten pu
blieke fondsen zoudcn uitmaken ; 

Over het twecde ondercleel : 
Overwegende dat door de eis van aan

lcgster te verwerpen om de reden dat er 
aanleicling is de certifica ten welke haar 
uoor de IDrnissiebank werclen verstrekt te 
be;;chouwen « als een schuldvordering ver
tegenwoordigende wier verlies nog niet 
vaststaat )}, het arrest een souvereine be
oorueling heeft uitgebracht welke aan het 
toezicllt van het Hof ontsna11t; 

Dat de beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

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

9 .Januari 1951. - 2<> kamer. - Voonzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geve-r, H. Oonnart. - Gelijlclttidende con
clus-ie, H. Ganshof van der Meersch, ad
Yocaat-generaal. 

VERBR., 1951. - 16 

2e KAMER.- 9 Januari 1951 

1° SPECIALE BELASTING OP DE 
WINSTEN VOORTVLOEIEND UI'.r 
J,EVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - LEVERINGEN OF PRESTA
TIES HEBBENDE AANLEIDING GEGEVEN TOT EEN 
NOHMALE WINST. - BELASTlNG NIET VAN TOE
PASSING, WANNEER DE PRESTEERDER HET 
VOORWERP VAN EEN OPEHHNG IS OEWEEST EN 
BEWI.JST DAT DEZE ECHT EN RECHTZINNIG WAS. 

2° SPECIALE BELASTING OP DE 
WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT 
LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - 0PEISING DIE VRIJSTEI.
LING VAN BELASTING MEDEBRENGT. - ECHTE 
EN RECHTZINNIGE AARD VAN DE OPEISING. 

3° SPECIALE BELAS'l'ING OP DE 
WINSTEN VOOHTVLOEIEND UIT 
LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - 0PEIS1NG DIE VRIJSTEL
LING VAN BELASTING MEDEBRENGT. - OPEl
SING DIE EEN DAAD VAN DE JUHIDISCHE m• 
FEITELIJKE MACHT ONDERSTELT, BESTAANDE 
IN DE INBEZITNEMING VAN EEN BEPAALDE ZAAK. 

1 o De spec-iale be last-ing op de winsten 
voo1·tvloeiencl uit leve-l"ingen en presta
ties aan cle vijand is niet van toepassing 
op de winsten voortvloe-iend uit levedn
gen of prestaties die tot ee1~ no1·male 
winst aanleiding grLven, op voorwarLrde 
dat d.e p-restee-rde1· het voorwe-rp vnn een 
ope-is-ing is geweest en bew-ijst dat deze 
echt en t·echtzinnig was (1). (Wet van 
15 October 1945, art. 1, par. 4.) 

2° De echthe-id van de ope-ising, wellce 
door cle wet ve1·eist is om aanleiding te 
geven tot vrijstelUng van de speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend 
ttit levet'ingen en p1·estat-ies aan de vij
and, oncle1·stelt dat die aan de pt·es
tee1·d.er opgelegcle maatregel aUe wezen
Ujlce voorwaarclen van een werkelijke 
opeising verenigt, terw'ijl de eigenschap 
van 1'echtzinnighe-id alle schijnhand.elin
gen ttitsluit (2). (Wet van 15 October 
1945, art. 1, par. 4.) 

3° Om cle V1"ijsteUing van de speciale be
lasting op de winsten voortvloeiend uit 
wveringen en p1·estaties aan de vijand. 
te 1·echtvaa1·d-igen, onde1·stelt de opeising 
van leve-r-ingen of van prestaties een 
daad van de j7t1·idische of feitelijke 
macht wellce bestaat in de inbezitne
ming van een bepaalde zaak (3). (Wet 
van 15 October 1945, art. 1, par. 4.) 

(1) (2) en (3) Verbr., 13 Juni 1950 (Arr. 
Yerbr., 1950, blz. 636; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
721, en nota 1, blz. 722). 
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(BELGISCHE STA~\T~ MlNISTElllE \'AN E'INANCIEN, 
'f. NAAMLOZE \'ENNOOTSCHAP (( ANClENS ETA
BLISSEME~T>l ANDRE MICHIELS ll.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2:7 .Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schemling van 
artikelen 97 en 112 van cle Grondwet en 
1, paragraaf 4, van de wet van 15 Octo
ber 1945, doordat het arrest voor recht 
verklaart dat de leveringen aan de vijancl 
onder het regime van cle ecl!te en recht
zinnige opeising· uitgevoerd zijn geweest 
en dat de er nit ''oortvloeiende litigieuze 
winsten deswege aan de door de wet van 
15 October 1945 ingeRtelde sveciale belas
ting ontsnappen : 

Overwegende du t de verwerende ven
nootscllnp van mubtswege uangeslugen is 
gewpe;;t in de door de wet nm 15 October 
1945 ingevoerde speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend nit leveringen en 
lH"Pstaties aan de vi.iand; 

Overweg·ende da t llet bestreden arre:;;t 
a an de ene zijde vaststelt dat noel! de leve
ringen van de litigieuze koovwuren, noch 
het bedrag van de door verweerster, dunk 
zij cleze leveringen verwezenlijkte win
sten betwist worden, maar aan de andere 
zijde, bij toepassing van artikel 1, para
graaf 4, van de wet, beslist dat deze win
sten, wier abnormale aard noch aange
voerd noch bewezen wordt, geen aanlei
ding geven tot aanslag krachtens de wet 
van 15 October 1945, aangezien de ver
richte leveringen ten gevolge van opeising 
nitgevoenl zijn geweest ; 

Overwegencle dat artikel 1, paragraaf 4, 
van vorengemelde wet beschikt : (( In ge
val van opeising, van een door de vijand 
opgelegde maatregel van voorlopig beheer 
of van dwangbeheer en op voorwaarde 
dat de presteerder bewijze dat deze echt 
en rechtzinnig zijn geweest, is de belas
ting slechts van toepassing in zover de 
presteerder een abnormale winst heeft 
!Jekomen ll ; 

Overwegende dat de echtheid van de 
door deze wetsbepaling vereiste opeising 
onderstelt dat de aan .de presteerder op
gelegde maatregel alle wezenlijke voor
waarden van een werkelijke opeising ver
enigt, terwijl de eigenschap van recht
zinnigheid alle schijnhandelingen nitsluit ; 

Overwegende dat de opeising noodzake
lijk een daad van de juridische of feite
lijke macht onderstelt welke, onafhanke
lijk van enigerlei toestemming van de ei
genaar, in de inbezitneming van een be
paalde zaak bestaat; 

Overwegende dat iedere uitbreiding van 
cleze bepaling uitgesloten is, zowel om re
den van de strakke vorm waarin de wet-

tekst is gesteld als wegens de parlemen 
taire voorbereiding, waaruit blijkt dat 
de morele dwang en de noodzakelijkheid 
niet volstaan om de gunst van de uitzon
dering te genieten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
integendeel beslist dat de term (( opei
sing ll, welke. in voormeld artikel wordt 
gebruikt, onder meer van toepassing is op 
(( ieder verzoek onder vorm van uitnodi
ging, aanmaning· of klaar, duidelijk en 
formeel als zodanig gekenmerkt bevel ll 
welke aan een natuurli:lke of rechtsper
soon, onder dwang of op straf van een 
sanctie of van geweldJ)leging, leveringen 
of prestaties opleggen, onufhankelijk van 
enige toestemming zijnerzijds; 

Dat lH~t als de aard van een opeising 
hebbend, zekere dreigomzendbrief en ze
kere van Duitse organismen uitgaande be
velen aanllaalt, en inzonderheid <( een om
zenclbrief vnn 5 October 1943 van de cen
trale dienst voor textiel, van de bezetter 
afhangencl organisme, door welke werd 
geeist dat aan de Deutsche Aufkaufskom
mission, van de Wehrmacht afhangend 
Dnits organisme, het aanbod van 60 t. h. 
van de voorraclen worde gedaan ll; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
zodoende het begrip van opeising zoals het 
nit artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 
13 October 1945 voortvloeit, heeft uitge
breicl en dat het derhalve de in het middel 
aangeduicle wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overg·eschreven in de registers van 
llet Hof van beroep te Brussel en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Ijuik ; veroordeelt · verweerster in de 
kosten. 

9 Januari 1951. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slnrJuever, H. Bayot. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Ganshof van der J\1eersch, 
advocaat-generaal. 

2c KAMER.- 9 Januari 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
EELASTINGEN. - ARREST DAT EEN IN- HET 
VERHAAL VAN DE EELASTINGPLICHTIOE V66R 
HE'f HOF Y AN EEROEP TEGEN DE EESLISSING 
VAN DE DIRECTEUR GEOPPERD BEZWAAR NIET 
BEANTWOORDT.- ARREST NIET GEMOTIVEERD. 

Is 1viet uemotiveenT. het arrest dat nalaat 
een in het ve1'haal van de belasting
plichUue v66r het hot van beroep tegen 
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rlc bcslissinr; van clc cli1'cctcur de1· be
last,vnuen geoppercl bezwaa1· te beant
woonlen. (Grondwet, art. ~7.) 

(NATIONALE l\-IAATSCHAPP!J DEB BELGISCHE 
Sl'ODRWEGE:-1, '1'. BELGISCHE STAAT, MINlSTE
RIE VAN FINA~CIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Juli 1~50 door het Hof van 
beroep te Bt•ussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het verhaal van aanleg
ster verwerpt zonder haar bewering te be
antwoorden, door welke zij, in de motie
Y<~n van haar aan het hof van beroep ge
richt verzoekschrift, liet gelden dat, 
« krachtens de bepalingen van artikel 14 
van de wet van 2S Juli 1926 tot oprichting 
van de Nationale Maatschappij der Bel
giselle Spoorwegen, deze .OP dezelfde voet 
als de Staat zelf gesteld wordt wat de 
directe belastingen aangaat en dat, even
als het niet denkbaar is dat de Staat aan 
zich zelve belastingen zou verschuldigd 
zijn, het niet denkbaar is dat dergelijke 
verplichting zou bestaan voor een orga
nisme hetwelk wettelijk een met datgene 
van de Staat identiek fiscaal regime ge-
niet >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
(ie in het middel voorgebrachte bewering 
niet beantwoordt; dat het er zich toe be
perkt antwoonl te verstrekken op de ar
gunienten afgeleid uit artikel 4 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
kumstenbelastingen en uit artikel 117 van 
het koninklijk besluit van 26 Juli 1877; 

Dat het dienvolgens artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
zij om de overige middelen te beantwoor
den, verbreelrt het bestreden arrest; bc
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het Hof 
van beroep te Brusscl en dat melding er 
van zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroonlcelt ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

9 Januari 1951. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - VeT
slaggever, H. Daubresse.- Gelijlc/;uidende 
conclus,ie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaatcgeneraal. 

zc KAMER.- 9 Januari 1951 

1" INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING VOORZIEN 
BIJ AR'l'IKEL 4, PARAGRAAF S, VAN DE SAMEN-

GESCHAKELDE WETTEN. ~ 0NROEREND GOED 
llESTEMD VOOR DE UITOE~'ENING VAN EEN OPEN
BARE EREDIENST. - 0NROEREND GOED TOT 
WONING DIENEND VOOR DE BEDIENAAR VAN DE 
EREDIENST. - 0NRECHTS'l'REEKSE llESTEM
MING TOT DE UITOEFENING VAN DE EREDIENST, 
INDIEN HET ONROEREND GOED VOOR DIE Ul"P
OE~'ENING NODIG IS. 

2" INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. -,--- VnTJSTELLlNG VOOHZIEN 
BIJ AH'l'IKEL 4, PAllAGllAA~' 3, VAN DE SAMEN
GESCHAKELDE WETTEN. - ·0NROEREND GOED 
BESTEMD 'l'OT DE UITOEFENING VAN EEN ERE
DIENST. - 0NROEREND GOED 'l'O'l' WONING 
DIENEND VOOR DE IJEDIENAAH VAN DE ERE
DIENST. - BEDIENAAR DIE EEN HGlSHUUR
\'EBGOEDING ONT\'ANGT. - VERUOEDINO D.lE AAN 
HET ONROEREND GOED ZIJN KENMERK VAN 
NOODZAKELIJKHEID YOOH DE UITOEFENING 
VAN DE EREOIENST NIET ONTNEEUT. 

so INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
GHONDBELASTING. -·0NROEHEND GOED, OAT DE 
EIGENAAR ZDNDER WINS'l'BE·J AG KOSTELOOS 
VOOR DE UI'l'OEFENING VAN DE EREDIENST LAA'L' 
DIENEN, WANNEER HIJ VAN DE BEDIENAAR VA.'l 

DE EREDIENST DE BETALING YAN EEN HUIS
HUUR HAD KUJIINEN llEKOMEN. - 0NIWEREND 
GOED VAN GRONDDELASTING V!UJGES'l'ELD. 

1" Opdat een tot waning voo1: een bedie-
1taa1' van de e1·edieust dienend onroe
rencl voed zo·u lcu.mwn aangez'ien worden 
als onTechtstrcelcs bestemd voor de ttit
oefeniny ·van een openbaTe eredienst en, 
dienvolgens, van de grondbelasting zo·u 
·vrijgesteld zijn, dient het voor de ttit
oefening van de e·redienst nodig te 
zijn (1). (Op 15 Januari 1948 samenge
schakelde wetten betreffende de in
kornstenbelastingen, art. 4, par. 3.) 

2" De omstand·igheid dat de. bedienaa1· 
van cle ered·ienst een htt·ishutwvergoe-
<ling ont·vanut en clus een huislmur ·voor 
een ander huis zan lcunnen betalen is 
niet vcm aard om aan het on1·oerend 
goed, dat, ovel'igens, nodig is voo1· de 
ttitoetening van de e1·edienst en dtts on
rechtstTeeks besternd is tot de ttitoefe
ning van die eredienst, zijn lcenmerk 
vwn nooclzalcel'ijkheid te ontnemen. (OV 
15 Januari 1948 samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 4, par. S.) 

so De vdjstell'ing va,n cle g1·ondbelasting 
is van toepassing op een onToe1·encl 
r;oerl, dat een eigenaaT zonder 'f!Jinstbe
jag lcosteloos voor de uitoefemng van 
de eTedienst laat dienen, zelfs indien Mj 
1:an de bedienaaT van de eredienst de 
betaling van een huishuur had lcunnen 

(1) Zie verbr., 18 Januari 1949, vier arresten 
(A1·r. Verb1·., 19•!9, blz. 38, 39 en 40; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 45, 46, 47 en 48); 1 Maart 1949 
(Bull. en PAsrc., 1949, I, 170). 



lwkomen. (Op 13 .Januari 1948 samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 4, par. 3.) 

(GELGISCHE S'l'AAT, UINISTERIE \'AN FINANCIEN, 
T. VEHENlGlNG ZONDER \VINSTOOG).IIERI(EN 
(( <EUVRES PAHOISSJALES DU DOl'ENN~ DE 

BE'iCHE ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet ov het bestreden 
arrest, OJJ 24 1\fei 11150 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 4, 
paragraaf 3, nm de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
kelll door besluit van de Regent van 
15 Januari 194S, en, bij samenhang, van 
artikcl 4, paragrafen 1 en 6, van het 
besluit van de Regent van 16 .Januari 
1948, lwudende samenschakeling van de 
wettPn bctreffende de nationale crisisbe
lusting, cloordat het bestre<len arrest, 
bij toepas::;ing van voormeld artikel 4, 
paragmaf 3, hct litigieuzc vast goed vrij
stelt hetwelk door de vereniging zonder 
winstoogmerken ''Association tlPS <Eu
vres paroissialr=s du Doyenne de Binche )} 
kosteloos voor lmisvesting ter beschikking 
van de pastoor van de varocllie Oarnieres 
wonlt gestelcl, door te beslissen dat dit 
onroerend eigenclom noclig is voor de uit
oefening van de eredienst en door deze 
noodzakelijklleid te rechtvaardigen door 
yaststellingen w~lke in tegenspraak zijn 
met het besluit welk llet er uit afieiclt 
(\'erwijzing naar een arrest van het Hof 
nm verbreking waarin het tegendeel 
worclt uitgeclrukt van het door de rechter 
over de grond er nit afgeleid besluit) en 
welke clat besluit niet wettelijk kunnen 
rcclltn1anligen : 

Overwt>gende tlnt, nuar luid van het be
streden arrest het litigieuze vast goed 
door verweerster kosteloos nls woning ter 
bescllikking van de pastoor van de parocllie 
'l'rieux wonlt gesteld; dat deze bedienaar 
nm rle openbare eredienst op elk ogen
blik tijd0ns de dag en de nacht zijn ambt 
belwort te veryullen, waaruit de noodza
kelijkheicl voortvloeit hem in de nabijheid 
nm de kerk te lluisvesten; dat het huis 
zich 011 negen meter van de kerk bevindt 
en er rechtstreeks mede door een tuin is 
verbonden; 

Overwegende tlat llet arrest, door een 
souvereine uitlegging van de feiten, uit 
deze vaststellingen wettelijk heeft kun
nen afieiden dat llet vast goed voor de 
nitoefening van de eredienst nodig was 
en clienvolgens onreclltstreeks daarvoor 
gebruikt werd; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
deze bedienaar een huislmurvergoeding 
ontvangt, en dus een lluislnmr voor een 

amler lmis zou lnumen betitlen, niet van 
nard is om aan l!et onroerend goed zijn 
kenmcrk van noodzakelijklleid voor de 
nitoefening van de eredi'enst te ontne
men; 

Overwegencle dat de eigenaar die, zon
c1er winstbejag, een onroerend goed kos
teloos Your de uitoefening van de ere
clienst lan t dienen, recht lleeft op de vrij
stelling yoorzien door paragraaf 3 van 
n r tikcl ·l van tle samengescllakelde wet
ten, zelfs imlien lli.i van de geestelijke de 
betaling van een huisllnur had kunnen 
bf*omen; 

Dat het mitldel naar recht faalt; 
oin !lie redenen, verwerpt de voorzie

u1ng; n:roonleelt aanlegger in de kosten. 

IJ .Jannari 1951. - 2" kamer. - VoorzU
ter, H. Lonveanx, voorzitter. - Verslag
rwc·er, H. Sohier. - Gel-ijlcluidende con
Glusic, I-I. Ganshof van cler Meerscll. 

l" KAMER. - ll Januari 1951 

1° HUUU.- HUlSHUUR.- 0NllOEREND GOED 
lllENENll VOOR KOOPHANDEL. - BETROKKEN. 
- ZtN VAN DIE TERMEN. 

2° HUUH. - HVISHUUH. - 0NHOEREND 
GOICD DIENEND \"OOlt KOOPIIANDEL. - SLECH'l'S 
GEJUHEXDE lCEN DEEL VAN .TAAB. BETHOKKEN. 
- ZlN \'AX DlE TERM:EN. 

1° Voo1· de toepnssing vnn artilcel 2, A, 
]mnt.grnnf 8, 3°, van het besl7tit van de 
Re{fent ·vwn 31 Jnnuari 1949 tot snmen
orclening 1:Ctn de uitzonder·ingsbepnlin
!fCn inzalw h-uishwn·r, is een om·oerencl 
uocd, rlnt -roor lcoophandel dient, '' be
trokken )), wnnneer cle hnndel, tot de 
e . .rploUaNe wnar·vnn het goed besterncl 
is, er wcrkelijlc in gedr·even wo-rdt; m· 
1,oorrlt niet ver·eist clnt de hmtrcler·, bo
vencUen, zijn persoonl-ijlce waning erin 
z·on heblien (l). 

2° In nrt-ikel 2, A, pnrngrnat 3, 3", vnn 
IJCt besluJt vnn tle Regent van 31 Ja
nuari 19.1,9 tot snmenor·dening vnn de 
-uitzoncle-rin.lfsbepalingen inzalce huis
hmtr, lwrluelen. cle woorrlen '' slechts ge
rZnrende een deel va.-n het jaar betrok
ken )} hetz-ij een IJetTeklcen dat zich 
slechts 7titstrekt tot een gecleelte van 
een enlcel jaar, hetzij een betreklcen dnt 
zich -ierle-r pachtja.ar nor·maal sleehts 
[!C(l-u-ren(le een gecleelte van clit jaar ver
lengt. 

(1) Nopens de toestand ingeval van gedeelte
lijke bestemming van het onroerend goed tot 
de koophanclel, zie besluit van 31 Januari 1949, 
artikelen 2, paragraaf, 3, 3", en 43. 
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(NAAMLOZE YENNOOTSOHAI' (( PUB!,EDI ll, 
T. VAX ISEGHEM.) 

ARREST. 

HIDT HOI!'; -- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 .Juni 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg tc Brugge gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 2, meer bevaald paragraaf 3, 3°, 
nm de wetten inhoudende uitzonderings
lwpalingen inzake huishuur, samengeor
dend door besluit van de Regent van 
31 Januari 194!!, doordat het bestreden 
vonnis, zonder te ontkennen dat het door 
aanlegster aan verweerder verhuurde ho
tel door deze laatstc nooit bewooud was 
geweest, niettemin beslist heeft da t de 
betwiste huurovereenkomst onder. toe]ms
sing- viel van de wetten homlemle nit
zonderingsbepnlingen inzake lmishuur, om 
reden dat sinds Maart 1!!48 het bewuste 
hotel door de gcrant van verweerder be
woond was, dan wanneer, overeenkomstig 
cle hierboven ingeroepen wetsbepaling, de 
goederen met handelsdoeleimle welke 
slechts een gedeelte van het jaar gehuurd 
of betrokken worden niet onder de toe
passing vallen van artikelen 3 tot 32 van 
gezegde Jmishuurwetten, clan wanneer 
door het woord (( betrekken 11, in de inge
roepen wetsbepaling, moet verstaan wor
llen het bewonen van het vPrlnmrde goed 
door de huurder zelf, clnn wanneer dus 
de !murder die cen gord slechts .C:Ptln
rende een deel nm het jaar bewoont, ge
zegde artikelen 3 tot 112 niet kan inroe
pen; en over het twecdc mid del : schen
cling vtm artikel 2, meer bepaald )lara
gTaaf 3, flo, van. de wetten houdende 
nitzomleringsbepaling·en inznke huishuur, 
sameng·eordend door besluit van de Re
p;ent vnn 31 .Jnnnari 1949, doordat het 
bestreden vonnis, na bevestigd te hebben 
rlnt sedert Manrt 1948 de gerant vnn ver
weerder bet door atinlegster ann deze 
vPl'lmnrdc hotel voor rekening van ver
weerder bewoont en op onafgebroken 
wijze uitbnnt doch zonder te ontkennen 
flat de verhnring van bet hotel een aan
vang nam begin 1H-l7 Pn dat v66r 
Manrt 1948 g-ezcgll hotel van October tot 
Pasen gesloten en onbewaakt is gebleven, 
h~slist heeft dat de wet lloudende uitzon
lleringsbepalingen inzake huislmnr op de 
betwiste huurovereenkomst van toepas
sing was en de vraag vnn verweerder 
Rtrekkende tot paclltvermindering ont
Yankelijk lweft verklaard, dan wanneer, 
o1·err>enkomstig- de hierboven ingeroepen 
wets be paling. de onroerende goederen met 
hamlelsdoeleinde die slechts gedurende 
e•en dee! van het jaar verlnmrd of betrok
ken worden, aan de toepassing· van arti
kelen fl tot fl2 van de wetten houdende 
uitzonderingsbepalingen inzake huishuur 

onttrokken ZlJn, en dan wanneer llet feit 
dat de !murder, na eerst een goed slecllts 
geclurl'lHlc een deel van llet jaar te heb
ben uitgebaat, daarna tot een ononclerbro
ken uitbating van clit goetl overgaat, 
nid nm aard is om de lnmrovereenkomst, 
welke eerst aan de toe1mssing van de 
lmislmurwet wns onttrokken, onder de 
toepnssing van tleze wet te cloen vallen : 

On·i·wl'gende clat, naar lnid nm arti
kel 2. A. paragrnuf 3, 3°, vnn llet besluit 
\•;m de Hegent van ill .Jannari 1949 tot 
smnenorclenlnc; van de uitzonderingsb<•
palingen inzake lluislmur, buiten de toe
pnssing van artikelen 3 tot 32 vallen (( de 
ouro0remle goederen of gedeelten van on
roerenrle goecleren die voor koophandel 
tliPm'n en slPchts een gecleelte van het 
jnar verhnurd of betrokken worden 11; 

On~rwegemle dat nit de vnststellingen 
van llet bestreclen vonnis blijkt : 1° dat 
lwt hotel Metropolc, te Knokke, onroerentl 
goed dat voor kDOJlhnmlel client, door rwn
legster aan VPrWPPnlPr in lmur wercl g;ege
YPll vDor Pen termijn ''an negPn janr nan
nmg nemPlHle on 1 .Tam1nri 1 !J-!7; 2° ·:lnt 
verwecnll:r van l!et begin v:m de lnmr af 
de bpcloeling hacl lwt hotel galls het jnar 
open te honclPn, <lnt l!ij dit inv.icllt van nf 
l!et jaar 1948 verwezenlijkt ·lweft maar 
llat bet ann tle font van nanlegster zelf 
t·e wijt<'n is dat, te vort>n, aanzienlijke 
vertrngingen ann l!Pt in onle brengen 
van llet onroerencl goPd gebracht werden 
welk in 1947 slechts gedurPnde · een ge
cleelte van clit janr geexploiteerd wenl ; 
3° clat verweerder in bet hotel nooit zijn 
Jll'l'soonlijke. waning· !weft gehad; 

Overweg·encle, Pnerzijcls, dat in voor
melcl artikel 2, Jlfll'ngraaf 3, 3°, de uit
drnkking· (( onroerPml goecl, dat voor 
koopllanllPl flipnt, b0trokken 11 llaar ge
wone betc;kenis hee.ft; clat cen onroerend 
goecl, clat voor koopllandel dient, betrok
ken is wnnneer de handel tot rle cxploi
tatite wnnrvan llet goed bestemcl is er 
werkeli.ik in gedreven wordt ; clat niet 
vereist wordt dat de. huurder; bovenclien, 
zijn 11er~oonlijke woning erin zou heb
b0n; 

Overwt,g·ende, anclerzijcls, clat de enige 
omstancligheid dat in de loop nm een cler 
jaren van rlP llnurovpreenkomst bet on
roerencl goed niet onafgebroken werd be
trokken, niet toelaat clit onroerend goed 
te beschouwen als (( slechts gedurende een 
gecleelte van het jaar betrokken zijnde ll, 
naar rle zin van hogergemelde bepaling; 
clat dPze, inderdaacl, hetzij een betrekken 
bedo0lt dat zich slechts uitstrekt tot een 
gedeelte nm e0n enkel jaar, hetzi.i een 
betrekkPn clat zich ieder pachtjaar nor
nmal slecllts geclurende een gecleelte van 
clit jaar verlengt; 

W.-aaruit volgt dat de midclelen naur 
recht falen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster t_?t de kost~n 
en tot een vergoeding van 1o0 frank Je
gens verweerder. 

11 .Tanuari 1!!51. - 1° kamer. - Voorzit
te·r, H. Wouters, raadsheer, waarne_mend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijklniclende concl~tsie, H. Raonl Hayoit 
fie Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

l" KAMER; - II Januari I95I 

REJDEJNEN VAN DE VONNISSEN .EJN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
PARTIJ EEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID INROEPEND. - GROND VAN NIE'f-ONTVAN
KELIJKHEID AFGELEID UIT EEN IN DE CON
CLUSIES AANGEDUIDE WETSilEPALING. - VON
NIB ZICH ER'fOE BEPERKEND 'fE ZEGGEN DAT 
GEEN WETSBEPALING DE GROND VAN NIET-ONT
VANKELIJKHEID RECHTVAARDIGT. - VONNIS 
NIET GEMOTIVEERD. 

Is niet qemotiveercl, het vonn·is clat zoich 
ertoe 'beperlct een m·onfZ van nifJt-ont
vanlcelijlcheid te verwe1·pen do01' de be
soho~twing dat geen wetsbepaUng hem 
1·echtvaa1·digt, dan wanneer de partij, 
die hem in zijn concl~tsies inriep, de 
wetsbepalingen aanduidde waantit zij 
hem afleidde (1). 

(BELGISCHE STAAT EN LARIDON, T. SCHREURS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
4 Juni 1949 door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge in hoger beroep gewe
zen · 
O~er het eerste middel : schending van 

artikel 97 van de Gromlwet, doordat het 
bestreden vonnis eisers hoofdelijk veroor
deelt om aan verweerder de door deze 
laatste gevorderde vergoedingen te betalen 
op grond van de wetgeving OJ) de ver
goeding van de uit arbeidsongevallen 
voortspruitende schade, om reden dat 
verweerder <c door geen wet als inciviek 
uitgesloten is uit de door de wet op 
de arbeidsongevallen voorziene voordelen 
en vergoedingen ll, dan wanneer eisers 
in hun in graad van beroep genomen con
clnsies staande hielden dat verweerder, 
<c inciviek ll zijnde, beroofd was van het 
voordeel van de wetgeving op de ar-

(1) Vergel. verbr., 3 November 1947 (Arr. 
Yerbr., 1947, biz. 346; Bull. en PAsrc., 1947, I, 
458); 24 Januari en 22 Jul'i 1949 (Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 70 en 565). 

beidsongevallen, bij toepassing van de 
besluitwet van 5 :&fei 1944 en van arti
kel 2 van het beslnit van de Regent van 
1 September 19±5, doordat, bijgevolg, het 
bestreden vonnis eisers veroordeeld heeft 
zonder zich nit te spreken nopens de 
draagkracht -van de door deze laatsten 
ingeroepen wetsbepalingen en, dienvol
gens, zonder het door hen ingeroepen ver
dedigingsmiddel op gepaste wijze te weer
leggen; doordat het bestreden vonnis dns 
niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat, bij voor de rechter 
over de grand genomen conclusies, aanleg
gers tegen de eis van verweerder een 
grond van niet-ontvankelijkheid inriepen 
afgeleid nit de besluitwet van 5 Mei 
1944 en nit artikel 2 - blijkbaar door een 
materiele vergissing vermeld als artikel 3 
zijnde - van het beslnit van de Regent 
van 1 September 1945 genomen in uitvoe
ring van vermelde besluitwet ; 

Overwegende dat, door zich te beper
ken tot d~ bewering dat <c verweerder, 
als inciviek, door geen wet uitgesloten is 
nit de door de wet op de arbeidsongeval
len voorziene voordelen en vergoedingen ll, 
het bestreden vonnis geen passend ant
woord op de conclusies verstrekt; -

Dat deze inderdaad, niet beweerden clat 
een wetsbepaling, op algemene wijze, deze 
die aan hun plicht van burgertrouw te 
kort gekomen zijn van het voorcleel van. de 
samengeordende wetten op de vergoedmg 
van de nit arbeidsongevallen voortsprui
tende schade, beroofde; dat zij staande 
hielden dat verweerder, slachtoffer van 
een arbeidsongeval, inciviek zijnde en 
zich bevindende in het geval voorzien door 
artikel 2 van het besluit van 1 September 
1945 deze bepaling, wegens de algemeen
heid van haar bewoordingen, hem niet
ontvankeliik maakte om van de Staat 
de door gezegde samengeordende wetten 
voorziene vergoedingen te vorderen ; 

Dat het vonnis, door de reden niet aan 
te geven waarom het de door a~nleggers 
aan vermeld artikel 2 gegeven mterpre
tatie verkeerd acht, artikel 97 in het mid
del becloeld geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt he~ bestre
den vonnis · beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden' overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge en dat melding ervan zal 'Ym:clen 
gemaakt op de kant van de vermetigde 
beslissing · gelet op de wet van 20 Maart 
1948 vero~rdeelt de Belgische Staat, aan
legg~r, tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Veurne, zetelende in hoger beroep. 

11 J anuari 1951. - 1 e kamer. -· Voon:-it
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Bareel. -
Geli.ilclu'idende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
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1• KAMER. - II Januari I95I 

1° MIDDELEJN TO'I' VERBREJKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN, - :i\fiDDEL GESTEUND 
OP EEN GETUIGSCHRIFT YAN DE RYPOTREEKHE
WAARDER. - GETUIGSCHlUFT NIET ONDER
WORPEN AAN DE RECHTER OYER DE GHOND. -
MIDDEL NIE'l' ONTYANKELIJK. 

2° REDEJNEJN VAN DE VONNISSEJN EN 
ARREJSTEJN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
EJIS STREKKENDE TOT DE NIETIGYERKLARING 
YAN RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT AKTEN, 
WELKE DIENEN INGESCHREVEN TE WORDEN. -
ARREST EHOYER UITSPRAAK DOENDE. - VER
PLICRTING YOOil RET ROF VAN BEHOEP NA TE 
GAAN OF DE EIS 11\GESCHRE\'EN IS .. - HoF 
YAN BEilOEP Ell NIET TOE GEROUDEN IN ZIJN 
ARH)i:ST DIE INSCHRLJVING \'AN AMf!TSWEGE 
VAST TE STELLEN. 

3° EJRFEJNISSEJN. - ARRES'l' BESLJSSEND 
DAT EEN PERCEEL GROND DOOR DE ERFGENAAM 
IN NATURA IN DE BOEDEL DIENT INGEBRACHT 
TE WORDEN.- 0NROEHEND GOED OP DIT PEH
CEEL OPGETROKKEN EN WAAlWAN DE ERFGE
NAAM SLECHTS DOOR RECHT YAN NATREKKING 
EIGENAAR GEWORDEN IS. - ARREST BESLIS
SEND DAT RET ONROEREND GOED NIET IN" NA
'l'URA DIENT INGEBRACHT TE WORDEN. - TE
GENSTBIJDIGREID. 

4° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- VERHREKING WEGENS 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN TWEE BESLISSJN
GEN VAN RET ARREST. - VERHREKING TREFT 
HEIDE EESLTSSINGEN, 

1° Is niet ontvanlwlijk, het micldel ge
stemul op een _qettt-i,qsch1'ift vnn de 
h1f1JOtheekbewrutnle1·, dnt aan cle rech
te1' ove1· de rtmnd n·iet omlerwo1·pen 
1VCnl (1). 

2° Het hot va.n beroep, in kennis gesteld 
rnet een cis strekkenrle tot rZe nieti_q
verlclaring van rechten voortvloeiende 
nit a7cten, 1velke rlienen inrtescllreven te 
tvorrlen, is. ertoe ·~·erplicht na te gaan ot 
rlie eis, overeenlcomsNg a1·tilcel 3 van 
de •»et 1Jan 16 December 1851, in,qeschre
ven wenl, aoch, wa.nneer het door geen 
en7cele pa1·ti:i druwtoc aa.nrtezocht tvonlt, 
is het niet gehouJlen rlie insc7wijving in 
zijn a1Test 1:a st te stcllen (2). 

3° Is door tf'gellst·rifdigheid aan,qetast, T1et 
arrest rlat 1Jcslist, eneJ'Zijcls, dot een 
crfgenaa.m een JJerccel _q·ronll in natH ra 
in rZe boerlel client ·in te 1Jrenrten en, 
ancle1·zijcls, aat een op au perceel op
_qetrokken onme1·encl goecl, -waarvan cle 

""-------~~------

(1) Verbr., 7 Februari 1929 (Bull. en PAsrc., 
1929, I, 83, en nota 2, biz. 84). 

(2) Verbr., 17 Maart 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 113); 21 November 1946 (A.1'1·. T'e•·br., 
1946, blz. 400; Bull. en PASrc., 19,16, I, 434, en 
nota 1, biz. 435). 

erf_qenaa-m sleohts cloor 1·echt van na
t1·ek7cing eigenaar geworden ·is, niet in 
1wtura £lient inge1Jracl1 t te wo·rden (3). 
(Burg. Wetb., art. 551.) 

4° 1Vrtnnee·r een arrest verbro7cen worclt 
omclnt t1vee 1Jeslissi11{Jen 1:an cle ·rechte1· 
over cle rtrona tegenstrijcUg zi}n, t1·ett 
ae 7:erbre7cing zowel cle ene als cle an
de·re lJeslissing. 

(GILKmE'l', 'l'. GILKINE'l'.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 14 .Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de zaken n"' 821 en 
R70 samenhangend zijn, vermits de par
tijen dezelfde zijn en hetzelfde arrest 
bestrijd('n; 

Over het eerste middel, voorgesteld door 
aunlegger Paul Gilkinet : Rrhending vnn 
artikelen sns, 931, 948, 1319, 1320, 1322, 
2279 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, dool'(lat, om de litigieuzE~ 
gift van hand tot hand van genE'r waanle 
te verklaren en na te hebben aangestipt 
dat aanlegger, de bewijzende alde van 
24 Maart 1942 buiten beschonwing gela
ten, geen bewijs bijbracht van een daatl 
van ,bezit pro suo welke v66r !let overlij
den van zijn vader gesteld zou zijn ge
weest, het bestreden arrest, door verwij
zing naar de motieven van bet beroepen 
vonnis, ,~erklaart dat deze akte, waarin 
bedongen werd dat aanlegger over de 
gesclwnken goederpn slPchts na !let over
lijdE'n van zijn onders in voile eigendom 
zou mogen bescbikken, door zich zelve be
wijst da t de schenker zich niet dadelijk 
en onhprroepelijk van het geschonkene 
heeft ontdaan; dat de geldigheid ener 
gift van band tot hand met voorbeboud 
van vruchtgebrnik of genot niet kan 
worden aangenomen, indien het gaat om 
lichamelijke goederen waarvan het genot 
noodzakelijk bestaat in het gebruik en 
!let onder zich hou<len van de zaak en 
dat zulks in !let bijzonder ter zake bet 
geval is voor de persoonlijke juwelen van 
wijlen Nestor Gilkinet, dan wanneer de 
gift van hand tot band met een er bijge
voegde overeenkomst, door welke aan de 
begiftigde verboden wordt v66r het over
lijden van de schenker en van diens echt
genote over het goed te beschikken geldig 
is, vermits dit becling geenszins de werke
lijke overgave van het goed tijdens het 
leven van de schenker belet (schending 
van artikelen 868, 931, 948, 2279 en voor zo
veel als nodig, 1319, 1320, 1322 van het 

(3) Zie nota 3 onder het arrest in Bu.ll. en 
PASIC., 1951, I, 296. 
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Burgerlijk Wetboek) ; dat geen enkel be
ding van de bewijzende akte van 24 Maart 
1942 een voorbehoud van genot of vrucht
gebruik omvat (schenc1ing van artike
len 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, van het 
\aan de akten verschulc1igde geloof) ; en 
dat overigens het feit dat de schenker 
zich !Jet genot van zijn persoonlijke juwe
len zou hebben voorbehouden, geen in
vloed op cle schenking van het zilverwerk 
zou kunnen uitoefenen (schending van 
artikelen 868, 931, 948 en 2279 van het 
Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet) : 

Wat de eerste twee ondenlelen aangaat: 
Overwegencle, enerzijds, dat het arrest 

niet beslist dat de gift van hand tot hand 
met een er bijgevoegde overeenkomst door 
welke aan de begiftigde verboden wordt 
voor het overlijden van de schenker over 
het goed te beschikken nietig is, de term 
« beschikken )) genomen zijncle in de zin 
van cc vervreemden )) ; 

Overwegende, anderzijds, dat door om 
reden van feitelijke gegevens welke het 
aanduidt te beslissen, dat de opstellers 
nm het geschrift van 24 Maart 1924 door 
de zinsnede cc waarover gij in volle eigen
dom maar zult kunnen beschikken na 
onze dood )) zich tijdens hun !even het 
g-enot van de goederen hebben willen voor
behouden, het arrest aan voormeld beding 
geen betekenis toekent welke met zijn 
termen onverenigbaar is; 

Wat het derde onclerdeel aangaat : 
Overwegende dat indien de rechter over 

de grond vaRtstelt dat de beschouwingen 
welke hij uiteenzet cc in llet bijzonder 
voor de persoonlijke juwelen gelden ll, hij 
eveneens er op wijst dat zij toepasselijk 
zijn zodra het cc lichamelijke goederen )) 
geldt; 

Dat ieder onclerdeel van het middel fei
telijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, voorgesteld 
door Paul Gilkinet : schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 6, 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
3 en inzonderheid 3, alinea 1, 84, 124, 126 
en 127 van de wet van 16 December 1851, 
lloudende herziening van het hypotheek
stelsel, gezegd artikel 3 gewijzigd door 
artikel 2 van de wet van 10 October 1913, 
doordat het bestreden arrest uitspraak 
heeft gedaan over eeri vordering strek
kende tot inbreng in natura vim onder 
levende:i:t geschonken onroerende goederen, 
dan wanneer, zoals nit het door de hypo
theekbewaarder afgeleverd getuigschrift 
blijkt, de eis, overeenkomstig artikel 3 
van de wet van 16 December 1851, niet 
was ingeschreven geweest en wanneer ge
zegd getuigschrift in elk geval bewijst, 
ofwel dat de rechters over de grond de 

eis hebben berecht, zonder na te gaan, 
zoals zij, ingevolge gezegrle artikelen 3 en 
G van het Burgerlijk Wetboek, er toe 
verplicht waren, of de eis al dan niet 
regelmatig ingeschreven was geweest, of
wei, in de onderstelling dat zij dergelijke 
verificatie zouclen hebben verricht, dat de 
rcehters over de grond het geloof hebben 
geschomlen lletwelk aan de registers van 
de hypotheekbewaarder en aan de door 
hem afgeleverde getuigschriften verschnl
digcl is, vermits geen vermelding van in
scllrijving van de eis op deze stukken 
voorkomt (schending van artikelen 97 van 
de Grondwet, 84, 124, 126 en 127 van de 
wet van 16 December 1851, 1317, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Ovcrwegende, enerzijds, dat het bij de 
voorziening gevoegde getuigschrift van de 
ll~'POtheekbewaarder niet blijkt aan de 
rechter over de grond onclerworpen te zijn 
geweest, dat het micldel, voor zoveel llet 
op dit ge~uigschrift steunt, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, anclerzijds, dat !let Hof 
van beroep, doordat dienaangaande geen 
betwisting was opgeworpen geweest, er 
niet toe gehouden was ambtshalve in 
zijn arrest vast te stellen clat de eis regel
matig ingescllreven was geweest, overeen
komstig artikel 3 van de wet van lG De
cember .lR51 ; 

Dat het middel niet kan aangenomPn 
worden; 

Over het clercle middel, voorgesteld door 
aanlegger Paul Gilkinet : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, en, voor 
zoveel als nodig, van artikelen 843, 851, 
85R, 859, 868 en 869 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat, waar het vaststaat dat 
het onroerencl goed gelegen qmli du Bar
bon, 9, te J,uik, door de ouders Gilkinet 
en met hun geld gebouwd geweest is op 
een perceel grond begrepen in het geheel 
van de goederen welke krachtens de akte 
van 2-! lVIaart Hl25 worden verworven, llet 
bestreclen arrest, aan de ene zijde. door 
bevestiglng van het vonnis a q1w beslist, 
clat de verwervingen van onroerende goe
deren door de ouclers Gilkinet ten voor
dele van aanlegger, verwezenlijkt door 
gezegde akte van 24 Maart 1925, aan in
breng in natura onclerworpen bevoordelin
gen uitmaken en, aan de andere zijde, 
zegt dat het huis opgetrokken quai du 
Barbou, 9, te Luik, geen deel uitmaakt 
van het erfelijk vermogen en dat aanleg
ger de sommen welke door zijn rechts
voorgangers voor het bouwen werden uit
gegeven in de boedel client in te brengen, 
om de reden dat hij eigenaar is van de 
groncl waarop het gebouw opgericht is 
geweest, dan wanneer deze bepalingen 
van de bestreden beslissing onverenigbaa r 
zijn, onder meer, doordat zij ten aanzien 
van de inbreng in de nalatenschap ver-
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schillende beslissingen treffen voor de oll
derscheidene delen van het geheel van de 
door dezelfde akte van 24 Maart 1925 ver
worven onroerencle goederen en, daaren
boven, insluiten clat deze goederell aan 
i11bre11g ill natura onderworpen zijn en 
het niet zijn, waaruit volgt dat de rech
ters over de grond hun beslissing niet wet
telijk hebben gemotiveerd; en over het 
enig niiddel, voorgesteld door aanlegger 
Maurice Gilkinet : schellding van arti
kelen 97 van de Gronclwet, 552, 555, 858 
en 859 van het Bnrgerlijk Wetboek, cloor
dat het bestreclen arrest, na feitelijk, dus 
souvereiri te hebben beslist dat de ver-
wen~ing door cle ouders Gilkinet ten 
voordele van verweercler van het onroe
rend goed gelegen te Luik, quai du Bar
bon, 9, een bevoorcleling uitmaakte welke 
op het onroerend goed sloeg, en dat het
zPlve dientengevolge aan inbreng onder
worpen was, beslist heeft dat het huis 
gebouwd door de ouders Gilkinet op de 
alzo aan verweercler geschonken grond 
geen deel uitmaakt van de erfelijke boedel 
maar door recht van natrekking verweer
ders eigendom is en dat verweerder in de 
boedel enkel de waarde van de materialen 
en l~et arbeidsloon client in te brengen, 
dan wanneer, indien de grond waarop 
het huis gebouwd geweest is, aan 
inbreng is onderworpen, en indien de 
eigendom van dit lmis ten gevolge van de 
natrekking met de eigenclom van het ter
rein versmolten is, clit huis insgelijks aan 
inbreng is onderworpen en het niet het 
eigendom van verweerder kan blijven wijl 
het staat op een grond waarvan deze 
ten gevolge van de inbreng niet langer 
eigenaar zou zijn; derwijze artikel 97 van 
de Grondwet schenclend om de reden dat 
de motieven welke het ter rechtvaardiging 
van zijn beslissing betreffende de eigen
dom van het huis aangeeft in tegcnspraak 
zijn met de motieven welke het aangeeft 
aangaande de hoedanigheid van de grond 

·waarop het huis is opgetrokken geweest, 
en welke door het arrest geoordeeld is ge
weest nan inbreng onderworpen te zijn, 
alsmede de hierboven aangeduide artike
len betreffende de inbreng in natura schen
dend; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zowel door eigen motieven als door die
gene van de eerste rechter naar welke 
het verwijst, vaststelt : 1° dat indien 
Paul Gilkinet door akte van 24 Maart 1925 
ogenschijnlijk verscheidene onroerende 
goederen heeft verworven, en onder meer 
een perceel grond waarop later het 
lmis gelegen quai du Barbou, 9, te Luik 
wercl opgetrokken, deze verwerving in 
werkelijkheid een bevoordeling uitmaakt 
door de ouders van Paul Gilkinet, welke 
betrekking had op aan inbreng in natura 
onderworpen onroerende goederen; 2° dat 

de bouw van het in 1931 op gezegd perceel 
opgetrokken huis met het geld van de 
ouders werd bekostigd en voor hun reke
ning geschiedde; 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
dat gezegcl perceel, evenals de overige op 
2! Maart 1925 verworven goederen, door 
Paul Gilkinet in natura in de erfelijke 
boPClel diende te worden ingebracht, het 
bestreden arrest, steunend hierop dat 
aanlegger cloor recht van natrekking van 
het huis eigenaar geworden is, beslist dat 
clit huis geen deel uitmaakt van het erfe
li.ik vermogen en dat aanlegger in de 
boedel enkel de sommen client in te bren
gen welke door de rechtsvoorgangers voor 
het bouwen werden uitgegeven; 

Overwegende dat deze beslissingen met 
teg-Pnstrijdigheid zijn behept; 

Dat inderdaad, inclien het perceel grond 
ePn nan inbreng in natura onderworpen 
g-oed was en indien de begiftigde slechts 
door recht van natrekking eigenaar was 
van bet nadien gebouwd huis, dit huis 
no-odzakelijk, evenals het perceel grond 
met hetwelk het zich verenigcl had, nan 
inbreng was onderworven; dat daarente
gen, indien het huis waarvan de begif
tigrle enkel door recht van natrekking 
eigenaar was, niet aan inbreng is onder
worpen, het perceel grond waarop het ge
bouwd werd het evenmin zijn kan ; 

Dat de middelen dus gegrond zijn; 
En overwegende dat de verbreking we

gens tegenstrijdigheid tussen twee vast
stellingen of beslissingen van de rechter 
over lle grond zowel de ene als de andere 
van llPze treft; 

Om die redenen, voegt de voorziening·en 
Ramen; verbreekt het bestreden arrest, 
docll enkel voor zoveel het beslist : 1° dat 
Paul Gilkinet in de boedel het nerceel 
groncl moet inbrengen waarop het huis 
werd opgetrokken dat gelegen is te Luik, 
quai du Barbou, 9; 2° dat gezegcl lmis 
geen deel uitmaakt van gezegcl erfelijk 
vermngen en dat Paul Gilkinet in de boe
clel cle sommen client in te brengen welke 
door zijn rechtsvoorgangers voor het bon
wen werden uitgegeven; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding ervan zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt Paul Gilkinet tot de drie vierde en 
Maurice Gilkinet tot een vierde der kos
ten; ver'wijst de alzo beperkte zaak naar 
llet Hof van beroep te Brussel. 

11 Januari 1951. -1~ kamer. - Voa~·zit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Clip
pele. - G.eli_ikluidende conclnsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 
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2• KAMER. - 15 Januari 1951 

1° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS 
iiJi'DRAAIT EN DERWr.JZE DE WEG VOOR DE UIT 
TEGENOVERGESTELDE RICIITING KOMENDE WEG
GEBR·UIKER AFSNr.TDT. - TWEEDE WEGGE
RRUIKER ONZICHTBAAR VOOR EERSTE.- GEEN 
INBREUK OP ARTIKELEN 31, 2°, EN 57, 2°, 
VAN DE WEGCODE. 

2° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN TEG_ENSTRI.J
DIGHEID IN DE BEWEEGREDENEN AANVOERT. -
BEWEEGHEDENEN VRIJ VAN TEGENSTRI.JDIG
HEID. - :1\<!IDDEL DAT GRONDSLAG AUST IN 
FEITE. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - GEEN 
VERPLICII'l'ING \'OOR DE UECHTEI.l AL DE ARGD-
1\:[ENTEN TE BEANT"'OORDEN. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOH 
DE RECHTEH OVER DE GHOND. -
S•rnAFZAKEN. - 00RZAKELIJK VERBAND TUB
SEN HET MISDRIJF EN DE SCHADE. - SoU
VEltEINE BEOORDELING (4). 

1 o De we_qrJebru·ilcer· d·ie links afdraait 
1Jlee_qt geen inbreul" op artilcelen 31, 2°, 
en .57, .'2°, van cle TVe_qcocle, incl·ien h'ij 
(le we_qgebntilcet·, clie wit tegenoverge
stel<le dchtin_q aangereden kwam, niet 
leon z·ien; wegens de snelhe-irl doat· cleze 
laatste weg_qebntiker acm zi:in voer·tu-i,q 
_qegeven en bovenclien wegens een hevi_qe 
mist (1). 

2° Mist _qrondslag in teite, het micldel rl·at 
het be.~treden an·est verwijt op tegen
st!"ijclige beweegredenen rJestett;nd te 
zi.fn, dan wctnneer cle gecdtiseer·cle be
toeegreclenen vwn te,qenstrijcligheid v?'ij 
zijn (2). 

3° De veqJlichtiny cle vonnissen en an·es
ten te motiveren omvat cleze niet al de 
ar_qmnenten te beantwoor·clen cUe tot sta
viny van een micldel aangehaald wor·
den (3). 

4° De rechter over rle yrond beoordeelt 
sottverein het oorzalcelijk verb and tttssen 
het misclri;if en de yeleclen scluule (4). 

(1) Verbr., 25 April 1949 (Ar'1'. Ye1·br., 1949, 
blz. 268; Bull. en PASIC., 1949, I, 303). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie name:ijk verbr., 
26 Januari en 27 Februari 1950 (Arr. T'erb1·., 
1950, blz. 334 en 430; Bull. en PASIC., 1950, I, 
359. en 458). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
21 December 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 266). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
28 Maart 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 231); 
2 en 22 Mei 1950 (An·. T'erbr., 1950, blz. 588; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 614 en 658). 

(DOYEN EN CONSORTE!'I, T. WILS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering : 

Overwegende dat de aanleggers, bur
gerlijke partijen, de belangen van de pu
blieke vordering niet vertegenwoordigen ; 
dat zij geen middel betreffende de kosten 
van de publieke vordering inroepen; 

Dat het Hof er van ambtswege geen 
opwerpt; 

II. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering : 

A. Aaugaande de voorziening van de 
burgerlijke partij Celestine Bruylants 

Overwegencle dat aanlegster tot staving 
van llaar voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hofer ambtshalve geen 
opwerpt; 

73. Aangaande de voorziening van de 
burgerlijke partijen Irene Doyen, Elie 
Krein en Eclmee Dauwe : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 31, 2o, en 57, 2°, van het Alge
meen Reglement op de politie van het 
vervoer en het verkeer. uoordat het be
streden arrest de vrijspi·aak van beklaag
de grondt op het feit dat deze met naar 
linl;:s te zwenken de door de burgerlijke 
partij bestuurde motorfiets niet heeft 
kunnen zien, die nit tegenovergestelde 
richting aankwam, clan wanneer hij, die 
dergelijke rijbeweging onderneemt, deze 
niet mag uitvoeren zonder zich ervan ver
gewist te hebben {]at hij het verkeer van 
nit togenovergestelcle richting komencle 
voertuigen niet belemmert of dat hij voor 

· rleze cUe zijn weg voortzet de doorgang 
niet afsnijdt : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
dat, op het ogenblik .waarop hij zijn be
weging naar links uitvoerde, verweercler 
de motorfiets welke nit tegenovergestelcle 
richting aangereclen kwam niet kon zien 
wegens de door de slachtoffers aan het 
voertuig anngebrachte snelheid en boven
clien wege1_1-s een hevige mist welke op dat 
ogeublik l:Jeerste; hetgeen in hoofde van 
verweerde1· alle font uitsluit; 

Over het tweede miclclel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, eerste onderdeel, tegen
strijclige motieven behelst waar het steunt 
enerzijcls op getuigeuissen bewerende clat 
de motorfiets uiet kon gezien worden, en 
anderzijcls, op· de vaststelling clat ver
weerder, claar hij O)) een afstand van 
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70 meter geen voertuig zag aankomen, 
rechtmatig zijn beweging naar links mocht 
nitvoeren; en, tweede onderdeel, zich ont
houdt de conclusies van aanleggers te be
antwoorden betreffende de afstanden 
tussen de voertuigen, hun respectieve 
snelheden, de lengte van verweerders 
vrachtwagen, de plaats welke deze op de 
openbare weg innam : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden nrrest 

Pnerzijds hierop wijst dat zekere getuigen 
de motorfiets niet ge~ien hebben en ander
zijds onderlijnt dat verweerder, daar hij 
op 70 meter geen voertnig nit tegenover
gestelde richting ?:ag · aankomen, mocht 
veronderstel1en dat, rPkening gehouden 
met de hevige mist clie heerste, hij geen 
met grote snelheid rijdend voertuig zou 
ontmoeten; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
geen tegenstrijdigheid inhonden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de feitelijke beschon

wingen door aanleggers bij hun conclusies 
ingeroepen aangaande de afstanden tnR
Ren de voertuigen, hun respectieve snel
heid, de lengte van de vrachtwagen en 
de plaats welke deze bereed, slechts 
bewijsvoeringen uitmaken welke de be
Rtreden beslissing niet gehonden was te 
beantwoorden; 

Dat het middel derhalve in feite niet 
ovgaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikel :n. 1 o, van het koninklijk bcsluit 
van 1 Februari 1934, doordat het bestre
den arrest, de gegTondheid van deze bP
tichting onderzoekend, zich onthoudt h~ 
bepalen of de verweerder al dan niet 
deze wetsbepaline; heeft geschonden en 
ten onrechte beslist dat er geen oorzake
lijk verband tussen het misdrijf en het 
ongeval bestaa t ; 

Overwegende dat de beoordeling van 
het bestaan van een oorzakeli.ik verband 
hu;sen de begane font en de geleden 
schade souverein nan <1e rechter over de 
grond behoort en ann het toezicht vnn het 
Hof ontsnapt; 

.Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, ware zelfs bewezen dat ver
weerder de bij arttkel 31, alinea 1, van de 
Wegcode bedoelde inbreuk zou gepleegcl 
hebben, deze geen verband met de ge
volgen van het ongeval zou hebben ; 

Overwegende dat de beslissing aldus 
wettelijk gerechtvaardigd is, wat betreft 
de aanleggers en dat deze niet bevoegd 
zijn om het arrest te bestrijden waar het 
verweerder geen straf heeft toegepast; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt iedere aanlegger tot 

een vierde der kosten en tot een vergoe
ding van 150 frank aan verweerder. 

15 Januari 1951. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. - Gelijlr,Zui.dende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 15 Januari 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARREST!llN. - STRAFZAKEN. - V:ER
KEER. - VEROORDELING WEGENS VOORBJJ
RTEKEN. -- DAG\'AARDING DRIE OMSTANDIGHE
DEN VERMELDEND WAARIN HET VOORBIJSTEKEN 
STRAFBAAR IS. - GEEN CONCLURIES.- GEEN 
BEPALING VAN DE AANGENOMEN OMSTANDIG
HEID. - VONNIS GEMOTIVEERD. 

Wa.nneer de 1·echter een belclaagae, ver
vol{fcl, om voorbi.igestolcen te hebben in 
arie omstandinheden, aie ae da{fvaaT
cling om8chd.ift en wellce, ieder, ait ma
n.mnver strafbaar malcen, 1.ve.aens in
l!reulr, op adilcel 36 van de Wegcode 
verooTcl,eelt, i8 hij bij _qe1J1·eTc aan con
clusies niet gehou.den te bepalen weUce 
van cle a1·ie omsta.nclighecl,en hij aan
neemt. (Grondwet, art. 97.) 

(DE COSTER, T. niiDDELAIR EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP (( VERVOEHDTENRT LUX ll.) 

AR-REST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 Juli 1950 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
ba nk te Brnssel ; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 36 van 
het koninklijk besluit van 1 Febrnari 1934 
op de politic van het vervoer en het ver
keer, doordat het bestreden vonnis aan
legger veroordeeld heeft wegens inbreuk 
op voormeld artikel 36 zonder aan te stip
ven aan welke van de drie hem ten luste 
gelegde overtreclingen van dit artikel aan
legger zich schuldig heeft gemaakt : 

Overwegencle dat aanlegg·er werd ver
volgd onder meer wegens inbreuk op bo· 
venbedoelcl ·artikel om te Wemmel, de 
27 September 1947, voorbijgestoken te heb
ben, hetzij in omstandigheden waarin enig 
gevaar voor ongevallen bestaat, hetzij bi.i 
het naderen, het oversteken en het verla
ten van een splitsing, aansluiting of krui
sing, hetzij wanneer de voorbij te steken 
weggebruiker zelf een andere aan het 
voorbijsteken was (art. 36, 1°, 4° en 9o); 
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Dat het vonnis verklaart dat het alzo 
ten laste gelegd feit bewezen is gebleven ; 

Dat, bij gebreke van conclusies desaan
gaande, het bestreden vonnis daarover 
niet verder moest uitweiden; 

Dat het derhalve aan de enige straf 
welke het uitspreekt een wettelijke grand
slag lleeft gegeven en da t de beslissing 
naar de wens van artikel 97 van de 
Grondwet gemotiveerd is; waarnit volgt 
dat het mid del feitelijke grondslag mist; 

Overwegende bovenclien dat de substan
tHlle of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing wettelijk is; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partijen : 

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

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

15 Jannari 1951. - 2e kamer. - Yoorzit
ter, H. de Cocquean des Mottes, raacls
heer waarnemencl voorzitter. - TT erslag
gever, H. Simon. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 15 Januari 1951 

MIDDELEJN 'l'OT VEJRDREKING. 
STRAFZAKEN. - AANRJJDlNG TI!SSEN '!'WEE 
\"OER'l'UIGEN. - VEROORDELING \'AN EEN DEB 
BESTUURDERS WEGENS ONYRIJ\YILLJGE VER
WONDINGEN. - l\1IDDEL AFGELEID UlT DE 
SCHENDING VAN ZEKERE BEPALINGEN VAN DE 
'VEGCODE. - ARREST lNBREUKEN OP ANDERE 
BEPALINGEN VAN DIE CODE ALS FOUTEN AAN
NEMEND. - ~iiDDEL DIJ GEllREK AAN BELANG 
NIET ONTV ANKELI,JK. 

r.~, l!ij ge/Jrek aan l!elanu, niet ontvan
keU:ik het rniddel atuelehl uU cle schen
clinr; ·txtn zeke·re /Jepalingen van de 
lV egcode, wanneer het an·est, orn de 
l!estmtrd.cr vwn een voertuirt, dat ·in 
unnr'ijtling kwarn met een ancler voer
t·ttig, wer1ens onv1·i;iwilliye verwondin
uen te ve·roordelen-, inl!reuken op ande1·e 
l!epal-inuen van die code a.ls fouten a.an
neemt. 

(VAN Hl"LST, T. COLASSIN EN CONSOHTEN.) 

ABHEST. 

HET HOF: - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Drnssel gewezen ; 

I. Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vorclering; 

A. Voor zoveel de voorziening de ver
oorcleling van aanlegger bestrijdt; 

Over het enig midclel : schending van 
artikelen 31, paragraaf 2, 51, 52, 5-! en 57, 
varagraaf 2, van de Wegcode van 1 Fe
bruari 1934, 97 van de Grondwet, doordat 
llet bestreden arrest beslist l1eeft dat de 
gause verantwoorclelijkheicl voor het 
kwestieus auto-ongeval op annlegger cHen
de gelegcl, aanlegger 011 strafgebied veroor
deelcl heeft alsook tot schadevergoeding 
aan verweerders Rossi en Colassin, en 
zicll onbevoegd verklaarcl heeft om over 
de eis van aanlegger als dagende en bur
gerlijke partij te besl issen, en zijn beslis
singen gestaafd heeft op het feit dat aan
legger « de weg van verweercler Rossi die 
reed op de hoofclweg, vVaverse steenweg 
en zijn verlengende aftakking de Vijver
straat, afgesneden heeft >>, dan wnnneer 
uit de procecluurstukken en uit de bewoor
dingen vnn het arrest blijkt dat beiclc par
tijen op clezelfcle Waverse steenweg reden 
en dat de botsing zich op deze steenweg 
voordeed op het ogenblik clat verweerder 
naar links wilde afdraaien, dan wanneer, 
bijgevolg, er geen sprnke kon zijn van 
hoofclweg en secundnire weg, en de mDti
vering van het bestreden arrest dienaan
gaande een intrinsieke tegenstrijcligheid 
bevat, dan wanneer er minstens tegenstrij
cligheid of dubbelzinnigheid bestaat in deze 
motivering, in de passus waarin gezegcl 
worclt clat verweercler Rossi op de Wa
verse steenweg en op de Vijverstraat 
reed. het.geen er op neerkomt vast te stel
len dat verweerder te gelijker tijcl op 
twee verschillende wegen reed; dan wan
neer artikel 57, 2°, van de Wegcode aan 
de weggebruiker die links wil afdraaien 
verbierlt de doorgang uf te snijden voor 
degene die zijn weg vervolgt; clan wnnneer 
clus het arrest ten onrechte aanlegger 
die zijn weg - de Waverse steenweg -
vervolgde verweten heeft de doorgang voor 
verweerder Rossi, die links wilde afdraaien 
om de Vijverstraat binnen te rijden, afge
sneden te hebben, en dkntengen>lge ten 
onrechte beslist heeft dat Hossi geen mis
<lrijf begaan had, en dat aanlegger voor 
het ongeval verantwoordelijk was, dan 
wanm'er in elk geval llet nrrest de beRlui
ten niet beantwoord heeft waarbij aanleg
ger staancle hield : n) dat eiser Van Hulst 
zijn weg in rechte lijn voortzette clan 
wnnneer verwcercler Rossi zelf stellig be
weert clut hij zijn linkerfiikkerlicht deed 
werken om aan te tonen dat hij links 
ging afslaan om de Yijvcrstraat in te 
rijdcn; clat clit dus wei duet uitschijnen 
llat verweerder Rossi nagelaten heeft zicll 
overeenkomstig de artikelen 31, para
gruaf 2, en 57, paragraaf 2, van de Weg
code te gedragen en nmnelljk door zijn ma
nceuver de weggebrnikers heeft gehindenl 
die nit tegenovergestelcle richting kwamen 
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aangeretlen; li) dat verweerder Rossi 
gc•Pn voorrec;ht van doorgang kan inroepen 
<laar de botsing zich vo01·deed wanneer 
beitle voertuigen op de steenweg naar 
'Van~r reden; dat er dus geen spraak kan 
zijn nm hoofdweg en secundaire weg 
verinits deze wegm1 niet verscllillend 
zijn; c) dat indien men moest aannemen 
dat de aanrijding zich voordeed aan een 
kruispunt, Van Hulst een voorrecht van 
tloorgang had ten opzichte van Rossi, 
tlaar een weg slechts kan aangezien wor
den aiH zijmle de voortzetting van een 
andere wanneer zijn middellijn haar 
rechte voortzetting in de andere straat 
vindt, hetgeen alle mogelijkheid van 
manceuver, hetzij links, hetzij rechts, uit
sluit voor degene die zi.in weg rechtdoor 
over de splitsing voortzet, dan wanneer 
lwt bestreden arres.t dus niet gemotiveenl 
is naar de zin van artikel 97 van de Grond
wet: 

Overwegende dat aanlegger wegens on
vrijwillige verwondingen aan verschillende 
personen veroordeeld wercl (inbreuk op 
artikelE'n 418 en 420 van llet Strafwet
boek) ; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
llierop wijst dat aanlegger, tlie zich be
reidde de de Tlleuxstraat in te rijden, 
deze niet is ingereden na onmiddellijk de 
recllterkant van de steenweg op vV aver te 
llebben genomen; dat llij, in alle veronder
stelling, een font heeft begaan met, om 
zijn zwenking nit te voeren, zijn rechter
kant niet te hebben gehouden; 

Overwegende dat de door het arrest 
alzo bepaalcle fouten souverein door de 
rechter over de grond beoorcleeld werden 
en clat zij de toepassing rechtvaarcligen 
van de bij artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek voorziene straffen; 

Overwegencle clat het micldel, diensvol
gens waar het het arrest verwijt verschil
lende beschikkingen van de vVegcocle te 
hebben geschonden, wegens gE'brek ann 
belang niet ontvankelijk is; 

B. vYat aangaat de beslissing gewezen 
tPgenover Rossi : 

01'erwegende clat de voorziening, daar 
zi.i aan het Hof enkel private belangen 
onderwerpt, slechts ontvankelijk is in 
zover zij ingestelcl .tegen Hossi, de veroor
tleling tot de kosten van de publieke vor
tlering bestrij tl t ; 

Overwegende dat aanlegger desaangaan
de geen enkel middel inroept en: dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
bnrgerlijke vorderingen van ,Julien Hossi 
en Jacques Colassin tegen aanlegger en 
over deze van aanlegger tegen .Julien 
Hossi : 

Overwegende dat bet middel het ar
rest verwijt de gehele verantwoorclelijk
lleicl van het ongeval ten laste van aan-

legger gelegd te hebben, dan wanneer ver
weerder Rossi artikelen 31, paragraaf 2, 
en 57, paragraaf 2, van de Wegcode over
treden heeft; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat clit onderdeel van het 

middel het arrest verwijt te hebben 
beslist dat aanlegger de do01·gang afge
snedeu heeft voor verweerder Rossi die 
op de hoofdweg reed, dan wanneer, ver
mits beide in tegenovergestelde rich ting 
op dezefde weg reden (de steenweg op 
'Vaver), er sprake kon zijn noch van 
hoofdweg, noch van secuudaire weg; 

Overwegende dat het middel op een 
verkcercle iuteq1retatie van het arrest 
stml_llt; 

Dat inderdaad nit de vaststellingen van 
tlit arrest blijkt dat de twee voertuigen 
in tegeno1'ergestelde richting op dezelfde 
steeuweg reden; 

Overwegende dat, steunende op de fei
telijke omstancligheden welke hij aan
wijst, de rechter over de groncl twee fun
ten in hoofde van beklaagde vaststelt : 
1 o om rechts de de Theuxstraat in te 
draaien, de clom·gang afgesneden te hebben 
voor een voertuig dat ziju weg vervolgde; 
2° de aausluiting uitgemaakt door de de 
Tlleuxstraat en de steenweg te hebben op
geretlen, zonder, vanaf de splitsing, zijn 
recl1terkant gehouden te hebben; 

Dat, door vast te stellen dat verweerder 
Rossi op de hoofclweg en zijn verlenging, 
de Vijverstraat, reed, het arrest geenszins 
beslist dat aanlegger op een secundaire 
weg reed; 

Over het tweede onderdeel : schending 
Yan artikel 57, alinea 2 : 

Overwegemlte dat het arrest niet vast
stelt tlat aanlegger zijn weg vervolgde 
maar integeudeel er op wijst dat hij een 
beweging had aangevangen welke geen 
twijfel liet over zijn inzicht om nanr 
rechts te zweuken; 

Overwegende dat artikel 57, para
graaf 2, slechts toepasselijk is wanneer 
een wegge]?ruiker regelmatig zijn weg 
vervolgt, wat ter zake niet het geval was, 
daar het arrest aanstipt dat aanlegger, 
de steenweg uaar 'Vaver was opge1;eclen 
zouder onmiddellijk zijn rechterkant te 
nemeu; 

Over het derde onclercleel : gebrek aan 
antwoord op aanleggers conclusies : 

O''erwegencle dat het bestreden arrest, 
uit feitelijke vaststellingen afieidt dat 
aanlegger, in plaats van zijn weg te ver
volgen, . zich bereidde om de de 'l'heux
straat in te rijden; dat het ten voordele 
van verweerder geen enkele ~Prioriteit 
aanneemt welke zou voortkomen uit 
het feit dat hij op een hoofdweg zou gere
den hebben; dat het er zich toe be-
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perkt ZIJn dispositief te rechtvnardigen 
door feiten welke een fout uitmaken; 

Overwegende dnt het middel dienvol
gens in feite niet opgaat; 

III. Wat betreft cle beslissing over cle 
burgerlijke vorcleringen van Andree Non
lard en Malvina Testaert : 

Overwegende dat bij akte van 7 Novem
ber 1950 aanlegger afstand van zijn voor
ziening heeft gedaan; 

Om die redenen, decreteert cle afstand 
van de voorziening door aanlegger in
gesteld tegen cle burgerlijke partijen An
un~e Noularcl en Malvina Testaert; ver
werpt cle voorziening voor het overige; 
veroorcleelt aanlegger tot de kosten en 
tot een vergoecling van 150 frank jegens 
verweerder Jules Rossi. 

15 J anuari 1951. - 2e kamer. - VoorzU
te·r, IL cle Cocqueau des Mottes, raacls
heer waarnemencl voorzitter. - Verslag
.rJever, H. Bayot. - GeUjlcl1t'itlende con
cl-usie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 Januari 1951 

VERZEJKERiNG TEJGEJN OUDERDOM 
EJN VROEGTIJDIGE DOOD.- AFHou
DINGEN OP HE'l' LOON DER WERKNEMEUS. -
BEDRIEGLIJK AOH'l'ERGEHOUDEN OF VERDUIS
'l'ERD, IN PLAA'l'S VAN BINNEN DE VOORGESOHRE
VEN TERMIJN AAN DE VEBZEKERINGSINSTEL
LING OVERGEMAAKT TE ZIJN. - W ANBEDRIJF 
VAN MISBRUIK VAN VER'l'ROUWEN.- POLITIE
REOHTBANK ONBEVOEGD. 

De poUtier"echtbanlc, d·ie besUst dat afhou
dingen overeenkornsUg de wetten betref
j'ende de verzekeriJng teuen de geldelijlce 
gevolgen van mtderdorn en vroegtijdige 
dood op het loon van de werlcnerne·rs 
gedaan bedrieglijlc achtergeho1tden of 
verduister·d wenlen, in plaats van bin
nen de voorgeschreven terrnijn aan de 
ve·rzelcer"ingsinstelling overgernaalct te 
~vor·den, stelt alzo vast dat de fe-iten te
vens het rnisdr·ijf voorzien bij artilcel 67 
van de bif beslttit van 12 Septernber· 1946 
sarnengeo-rdende wetten en het wanbe
d!'ijf van rnisbr·uilc van vertrmtwen uit
rnalcen en is, dienvolgens, gehouden zich 
onbevoegd te ve-rlclaren. 

(MAENHOUT EN SLABlllNOK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 13 Juli 1950 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge gewezen ; 

Over het middel van ambtswege : schen-

ding van artikelen 137 en 138 van het 
Wetboek van strafvoruerlng, respectieve
lijk gewijzigd door de koninklijke beslui
ten nrs 59 van 10 Januari 1935 en 252 van 
8 Maart 1936, en 145, 160 en 182 van het
zelfcle Wetboek, doordat cle correctionele 
rechtbank, als rechter in hoger beroep in 
politi.ezaken uitspraak doende, de straffen 
voorzien bij artikel 67 van het besluit van 
de Regent dd. 12 September 1946 tot samen
orclening van de wetten betreffende cle 
verzekering tegen tle geldelijke gevolgen 
van ouclertlom en vroegtijdige clood ten 
laste van aanlegger heeft uitgesproken, 
dan wanneer zij, in de motieven van haar 
.beslissing, vaststelcle dat deze feiten te
vens het misdrijf van verduistering uit
maakten voorzien bij artikel 491 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat de vrederechters ken
nis nemen van cle misclrijven tegen het 
besluit van cle Regent cld. 12 September 
11i46; clat dit princiep echter uitzonclering 
dulclt in de gevallen voorzien door artike
len 160 van het vVetboek van strafvorde
ring en 65 van het Strafwetboek; 

Overwegencle dat, in hoger beroep over 
voormelcl misclrijf uitspraak doencle, het 
bestreden vonnis vaststelt da t « cle af
houclingen op het loon van cle werkne
mers van aanleggers beclrieglijk achter
g·elwuclen en verduistercl werden in plaats 
van ze binnen de voorgeschreven termijn 
aan de verzekeringsinstelling over te rna
ken''; 

Overwegende clat cle rechter over de 
groncl alzo vaststelcle dat het feit aan
llangig gemaakt bij de politierechtbank 
tevens llet bij artikel 67 van het besluit 
nm cle Regent del. 12 September 1946 voor
zien misclrijf en het wanbedrijf bestraft 
bij artikel 491 van llet Strafwetboek uit
maakte, dat met een correctionele straf 
beteugeld worclt; clat in dergelijke om
standigheclen de eenheicl van llet debat 
en van het vonnis z1ch opdringt, daar cle 
hogere rechtsmacht de vervolging wegens 
overtrecling aan zich trekt en daar de 
politierechtbank v66r welke gezegcle ver
volging worclt gebracllt zich moest onbe
voegd verklaren wanneer het feit, zoals 
llier ter zake, omleelbanr is; 

Overwegende clat cle bestreden beslis
.sing clienvolgens cle in het middel bedoelcle 
wetsbepalingen lleeft gesclwnclen; 

Om die reclenen, en zoncler acht te slaan 
op de door Slabbinck ingeroepen midde
len, verbreekt het bestreclen vonnis ; be
veelt clat onderha vig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van cle 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
en da t melcling er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing; verwijst cle zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Kortrijk in 
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lloger beroep zetelende ; kosten ten laste 
yau de Staat. 

15 Januari 1951. - 2° kamer. - Vooni!it
ter, I-I. ue Oocqueau des Mottes, raaus
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Bayot. - Gelijklttidende con
clusie, II. Oolard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 15 Januari 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL AAN DE BESLISSING 
EEN BEWEEGHEDES TOESCHR.I,JVEND 'VELKE HET 
NIET INHOUDT. - Jl.fiST GRONDSLAG IN FEITE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S1'RAFZAKEN. - Jl.fiDDELEN DIE SLEOHTS DE 
RECHTSPLEGING V60R DE EERSTE RECHTER BE
TREl'l•'EN. - Jl.fiDDELEN VREEMD AAN DE BE
YOEGDHEID EN NIET VQOR DE RECHTER IN HO
GER IlEROEP INGEROEPEN. - Jl.fiDDELEN NIET 
ONTV ANKELIJK. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARHESTEN. - STHA~'ZAKEN. - 00NCLU
SIES v-66£-t DE l~ERSTE HECIITEB l1EN01viEN. --

NIET VOOrt DE RECHTE!l IN HOGER IlEROEP 
HERHAALD. - J'tEOHTER IN HOGEl~ BEROEP 
NlET GEHOC"DEN ZE: 'l'P~ BIGAXT\VOORDEN. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - NEVEN EN 
NICHTEN VAN BEKLAAGDE ONDER EElJ GEHOORD, 
- WETTELIJKI~EID. 

1 o Mist grondslag in jeite, het middel dat 
aan de beslissing een beweegreden toc
schrijjt wellce zrij niet inhoudt (1). 

2° Kunnen niet voor de eerste maal voo·r 
het Hot van veTbrelcing vooTgesteld wor
den, micldelen wellce vreemd zijn aan de 
bevoegdhe·icl en alleen cle rechtspleg·ing 
v661· de eerste rechter bet1·ejjen (2). 
(Wet van 29 April 1806, art. 2.) 

3° De rechte1· in hoge·r beroep is n·iet ge
houden conclusies te beantwoonlen die 
v66T de eeTste rechter genomen werden 
en niet v66r hem herhaald werden (3). 

4° In strajzaken moeten de neven en nich
ten va.n beklaagde, cl'ie al.s getuigen ge
hoord woTden, de wettelijlce eed afieg
gen. Zij z·ijn niet wraalcbaar. (Wetb. van 
strafv., art. 156.) 

(1) Verbr., 4 Juli 1947 (Bull. en PASIC., 1947, 
I, 319). 

.(2) Verbr., 2 Mei 1949 (.11'1'. Yerbr., 1949, 
blz. 288; Bull. en PAsrc., 1949, I, 324); 22 Mei 
1950 (Bull. en PAsiC., 1950, I, 656). 

(3) Verbr., 13 December 1948 (Bull. en PASlC., 
1948, I, 717). 

(MINNEBO, T. GELTME~ER.) 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Augustus 1950 door de Oor
rectionele Recht bank te Gent gewezen; 

Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
de wet doordat de eerste rechter de ver
plichting de prioriteit van de hoofdweg te 
eerbiedigen miskend heeft, waar hij aan
nam dat verweerder reeds op de hoofd
weg was toen de aanrijding gebeurde, dan 
wanneer verweerder op de hoofdweg was 
komen rijden op het ogenblik dat aanleg
ger op deze weg met voorrang reed : 

Overwegende ilat llet middel is gesteunu 
op een overweging van de eerste recllter, 
welke de bestreden beslissing niet heeft 
overgenomen; dat inuerdaad de rechter in 
hager beroep bewezen verklaart dat reeds 
v66r het ongeval beide beklaagden wegge
bruikers waren van de hoofdweg; 

Dat, gericht tegen een beweegreden 
welke !let aangeklaagd vonnis niet in
houdt, llet middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over het tweede middel : scllending van 
de rechten van de verdediging en van ar
tikel 97 van de Grondwet door dat aan
leggers conclusies niet beantwoord wer
den: 

Overwegende dat, luidens zijn bewoor
dingen, llet middel gesteuncl is op dP 
schendingen van het recht van verdediging 
die in eerste aanleg zou gepleegd geweest 
zijn; 

Overwegende dat het middel berust op 
feitelijke omstandigheden, welke tijdens 
de behandeling van de zaak in boger be
roep niet ingeroepen werden ; 

Dat het middel ue publieke orde niet 
aanbelangt, nieuw is en derhalve niet voor 
de eerste maal in verbreking lum voorge
steld worden ; 

Overwegende verder dat, in zover het 
op de niet-beantwoording van aanleggers 
conclusies is gestaafd, wijl uit geen enkel 
stuk, waarop het HOf acllt vermag te 
slaan, blijkt dat aanlegger conclusies in 
hoger beroep heeft overgelegd, het middel 
niet opgaat; clat de recllter in tweede 
aanleg niet verplicht is conclusies te be
antwoorden uie aileen in eerste aanleg 
werden genomen ; 

Overwegende, met betrekking tot het 
onderdeel dat het bestreden vonnis ver
wijt als bewijskrachtig te hebben be
schouwd een schets opgemaakt door de 
politie en niet onder eed bevestigd door 
de verbalisanten, dat het bestreden von
nis de in het middel bedoelde schets niet 
inroept; 

Dat geen van de onderdelen van het 
mid del opgaa t; 
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Over het derde middel : schending van 
artikel 156 van het ·wetboek van strafvor
dering, cloordat de correctionele recht
bank, zete]end in hoger beroep, de verkla
ringeu aanneemt welke Lea Geltmeyer, 
nicht van verweerder vVilfried Geltmeyer, 
na beedigd te zijn geweest v66r de poli
tierechtbank heeft gedaan : 

Overwegen<le dat neven en nicllten niet 
vermeld zijn in <le beperkende opsomming 
van de Wl!aakbare getuigen, welke in bo
venbedoel<le wetsbepaling is vervat; 

Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; ' 

Over het vierde middel : schending van 
in het mi<lclel niet aangehfralde wetsbepa
lingen <loorda t ten ·onrech te de eerste 
rechters voor bewezen hebben gehouden 
dat aanlegger zijn bocht links hceft gena
men en hem op grond van een onwettelijk 
bewijs nit dien hoofde hebben veroordeeld 
claar het plan opgemaakt door de politie : 
1 o stellig be twist wordt door aanlegger 
en door getuige Tack ; 2° ongeldig beves
tigd wordt door getuige Lea Geltmeyer; 
3° niet onder eed bevestigd werd door de 
verbalisanten die niet eens ondervraagcl 
werden nopens het punt te weten of het 
plan nauwkeurig werd opgesteld en of de 
ligging van de wegen zoals aangecluid op 
dit plan wel met de werkelijkheid over
eenstemde : 

Overwegende dat uit de antwoorden ver
strekt op het tweede en derde middel 
blijkt <lat het vierde middel niet opgaat; 

Overwegende verder dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rcchtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beslissing wettelijk is; 

Wat betreft de beslissing over de vorde
ring ingesteld door aanlegger als burger
lijke partij : 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de schadevergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

15 Januari 1951. -2° kamer. - Voonliit
ter, H. de Oocqueau des lVIottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - Gelijkluidende con
clusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 18 Januari 1951 

] 0 BEJWJJS. - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGD GELOOF. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
JNTERPRETA'I'IE VAN HET REDING VAN EEN CON
'l'RACT. - JNTERPRETATIE OVEREENSTEMMEND 

J\IET HET VOORWERP VAN HET CONTRACT. -
GEEN SOHENDING \'AX HET AAN DE AKTE VER
SOHULDIGD GELOOF. 

2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL AFGELEID 
UIT EEN GEGREK AAN A:'>rTWOORD OP DE OON
CI.US!ES. - PASSEND AN'l'WOORD OP DE OON
OLUSIES. - lVIIDDEL M!ST GRONDSI.AG IN 
FEITE. 

3° MIDDELEN TOT VERBREJKING. 
BURGERI.IJKE ZAKEN. - lVIIDDEL GESTEUND 
OP EEN ONJUISTE INTERPRETATIE VAN HET BE
STREDEN ARREST. lVIIST GRONDSLAG IN 
FEITE. 

1° Schendt het aan een bed·ing van ecn 
alcte verseh·ttldigd geloof n.iet, het an,est 
clnt er een clrangwijclte nnn toekent, d·ie 
overeenstemt rnet het voorwerp van de 
bij de akte vnstgestelde overeenkornst. 

2° 11fist grondslag ·in feite, het rniddel dnt 
het aJTest een geMelc aan antwoord op 
cle oonolusies verwijt, dan wnnneer deze 
in het arrest op passende wijze beant
woord we·rden (1). 

3" Mist ,qrondslag in feite, het middel 
gosteund op een onjttiste interpretatie 
·wn het uestreden a·rrest (2). 

(GAUNOIS, T. LEJEU~E.) 

ARREST. 

I-IE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Februari 1949, op tegenspraak 
do01; het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wet
boek over de binclende kracht van de over
eenkomsten, 1319, 1320 en 1322 van het
zelfde wetboek tot organieke regeling van 
llet aan de alden verschuldigde geloof, en 
H7 van de Grondwet : 1° doorclat, in ant
woord op de bewering van aanlegster 
welke er toe strekte de litigieuze overeen
komst, als eenzijdige belofte van verkoop, 
nietig te doen verklaren bij gebrek aan 
vaststelling door de partijen van een be
paalde, of althans bepaalbare prijs, het 
bestreclen arrest, na te hebben vastgesteld 
clat cle aankoopprijs van llet onroerencl 
goed door cle overeenkomst op 200.000 fr. 
was bepaald, « deze prijs vatbaar zijndP 
voor verhoging of vermindering naar ge
lang van de waardefiuctuaties van de on
roerencle goecleren, met dien verstande dat 
cle prijs van 200.000 frank vastgesteld is 
geweest op gronclslag van de tegen de ge-

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
12 October 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 53). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
9 November 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 138). 
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middelde iroers van de in 1945 berekende 
verkoopswaarde der onroerende goede
ren ll, aanneemt dat de partijen met vol
doende nauwkeurigheid de gronclslagen 
hebben aangeduid welke, volgens hen, tot 
de bepaling van de verkoopprijs van het 
onroerend goed moesten dienen, terwijl de 
opdracht van de voorziene deskundige be
perkt was tot het verzamelen van tech
nische inlichtingen nogens de grondslagen 
welke door de partijen zelf aangenomen 
zouden geweest zijn, hetgeen noodzakelijk 
onderstelt dat, in de mening van de rech
ters over de grond, de tussenkomst van 
voormelde deskundige kan worden ingeroe
pen, zowel in geval van stijging van de 
waarde van het litigieuze onroerend goed 
ten aanzien van de gemiddelde koers van 
de onroerende goederen in 1945, als in ge
val van daling dezer waarde ten aanzien 
van dezelfde koers, dan wanneer de over
eenkomst, zoals zij is gesteld, de tussen
komst van een deskundige slechts voorziet 
met het doe! « het bedrag van het waarde
verlies van het huis... naar verhouding 
van het aantal jaren gedurende welke het 
werd betrokken ... ll te bepalen : weswege 
het bestreden arrest de voor de partijen 
bindende uitwerking van de overeenkomst 
heeft geschonden, en het geloof heeft mis
kend hetwelk verschuldigd is aan de akte 
welke de inhoud er van vaststelt ; 
2° doordat het bestreden arrest, in zo
ver het de tussenkomst van een deskun
dige aanneemt om de modaliteiten te be
palen van wederaanpassing van de in het 
contract voorziene prijs van 200.000 frank, 
zo in geval van verhoging als in geval 
van vermindering van de waarde van het 
onroerend goed ten aanzien van de ge
middPlde koers in 1945, althans heeft na
gelaten, zelfs op stilzwijgende wijze, de 
door aanlegster genomen conclusies te 
beantwoorden in zover daarin staande 
werd gehouden, aan de ene zijde, dat 
de termen van de litigieuze overeenkomst 
de tussenkomst van een deskundige slechts 
voorzien met het doel het bedrag van de 
daling van de waarde van het onroerend 
goed te bepalen naar verhouding van het 
aantal jaren gedurende welke het werd 
betrokken, en, aan de andere zijde, dat, 
aangezien voormelde deskundige niet bij 
naam in de overeenkomst was aangeduid, 
het aan de rechtbanken niet behoorde 
de plaats van de partijen in te nemen om 
een deskundige aan te stellen : weswege 
artikel 97 van de Grondwet geschonden is 
geweest; 

Eerste onderdeel : 
Overwegende dat in de litigieuze over

eenkomst de aankoopprijs wordt bepaald 
op basis van 200.000 frank, welke de tegen 
de gemiddelde koers van de in 1945 bere
kende verkoopswaarde der onroerende 
goederen is, met dien verstande dat deze 
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prijs zal kunnen worden verhoogd of ver
laagd naar gelang van 'de waardef!uctua
ties van de onroerende goederen op de 
dag van de verkoop; dat er aan wordt 
toegevoegd dat rekening mag worden ge
houden met een door een deskundige t~ 
bepalen waardevermindering, wegens sleet 
van de gebouwen sinds de datum van het 
hum·contract; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat deze contrac
tuele grondslagen een nauwkeurige bepa
ling van de prijs mogelijk maken, beslist 
« dat er nit volgt dat in werkelijkheid 
deze wei degelijk door de partijen is be
paald geweest, en dat de opdracht van 
de voorziene deskundige er toe beperkt 
was technische inlichtingen te verzamelen 
nopens de grondslagen welke de partijen 
zelf in hun overeenkomst hebben aange
nomen lli 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt door dit motief de mening toe
gedaan te zijn geweest dat een, des
kundig onderzoek was voorzien om tech
nische inlichtingen te verschaffen zo be
treffende de waardef!uctuaties van de on
roerende goederen als betreffende de sleet, 
dan wanneer dit onderzoek enkel voor 
laatstgenoemd geval voorzien was; 

Overwegende dat, indien de overeen
komst de aanstelling van een deskundige 
slechts uitdrukkelijk voorziet wat de sleet 
van de gebouwen aangaat, het beding be
treffende de waardeverhoging of- vermin
dering van de gebouwen, voor de bepaling 
van de prijs een veranderlijk gegeven in
houdt, namelijk een coefficHlnt welke de 
waardef!uctuaties van de onroerende goe
deren ten aanzien van het jaar 1945 voor
stelt; dat, om deze coefficient te bepalen, 
die op de basisprijs van 200.000 frank 
moet worden toegepast, de tussenkomst 
van een deskundige in voorkomend geval 
nodig blijkt ten einde beoordelingsgrond
slagen te verstrekken; dat de toepassing 
van dit beding dus mag worden aangezien 
als de - eventuele tussenkomst van een 
deskundige vereisende, en, dienvolgens, 
als dezelve stilzwijgend voorziende; dat 
het bestreden arrest, derhalve, zonder het 
aan de akte verschuldigde geloof, noch 
de voor de partijen bindende uitwerking 
van de overeenkomst te miskennen, de tus
senkomst van een deskundige ten einde 
technische inlichtingen te verzamelen no
pens de grondslagen welke de partijen 
zelf in hun overeenkomst hebben aangeno
men, in overweging heeft kunnen nemen; 

Dat dit onderdeel van het middel, dus 
feitelijke grondslag mist; 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de bewering van de conclusies volgens 
welke « niets voorzien is in het geval van 
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verhoging van de waarde van de goede
ren ll, stilzwijgend beantwoordt door vast 
te stellen dat, blijkens de overeenkomst, 
de basisprijs van 200.000 frank verhoogd 
of verlaagd kan worden naar gelang van 
de :fluctuaties van de verkoopswaarde van 
de onroerende goederen, en dat een des
kundige technische inlichtingen zal ver
zamelen nopens de grondslagen welke de 
partijen zelf in hun overeenkomst hebben 
aangenomen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het middel afgeleid uit het feit dat de 
deskundige in de overeenkomst niet aan
geduid is, en dat de rechtbanken geen 
door hen aangeduide scbeidsrecbter of 
deskundige in de plaats kumien stellen, 
bewering welke artikel 1592 van het Bur
gerlijk W etboek tot juridische grondslag 
heeft beantwoordt door te verklaren dat 
« de 'opdracbt waarmede de deskundige 
zal worden belast volstrekt buiten de toe
passing van artikel 1592 van het Burger
lijk Wetboek valt »; 

Dat dit onderdeel van bet middel in 
feite niet opgaat; 

Over bet tweede middel : schending van 
artikelen 1582, 1583, 1589, 1591 en 1592 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat bet be
streden arrest, ofschoon bet vaststelt dat 
de verkoopprijs van het litigieuze onroe
rend goed, overeenkomstig de overeen
komst van de partijen, vatbaar was voor 
wederaanpassing, naar gelang van de 
waardefluctuaties van de onroerende goe
deren ten aanzien van de gemiddelde 
koers in 1945, de beoordeling van de om
vang van gezegde fluctuaties, volgens 
dezelfde vaststellingen, overgelaten zijnde 
aan een « deskundige ll, desondanks van 
mening is geweest dat de verkoopprijs 
ter zake door de partijen zelf vastgesteld, 
en in genen dele aan het o01·deel van een 
derde overgelaten is geweest naar de zin 
van artikel 1592 van het Burgerlijk Wet
boek en, om alzo te beslissen, gesteund 
heeft op het feit dat de taak van de 
deskundige ter zake zou beperkt zijn tot 
bet verzamelen van inlicbtingen van tech
niscbe aard met het doel het bedrag van 
de prijs te bepalen overeenkomstig de 
door de partijen in de overeenkomst aan
genomen grondslagen, dan wanneer, om 
te voldoen aan het voorschrift van arti
kel 1591 van bet Burgerlijk Wetboek, de 
prijs, wanneer hij in de overeenkomst 
niet in cijfers is uitgedrukt, met nauw
keurigheid moet kunnen bepaald worden 
door middel van objectieve door de 
partijen aangeduide gegevens welke iedere 
willekeurigheid in de beoordeling uitslni
ten, hetgeen niet het geval zou kunnen 
zijn wanneer, zoals ter zake, de bepaling 
er van afbangt van de fluctuaties van de 
markt van de onroerende goederen, waar-

van de beoordeling noodzakelijk gedeelte
lijk subjectief is : 

Overwegende dat, in strijd met cle be
wering van het middel, bet niet blijkt nit 
het arrest dat de tnssenkomst van een 
desknndige als voorwerp zon hebben een 
subjectieve beoordeling te geven nopens 
de waarde van het litigieuze onroerend 
goed; dat uit de vaststellingen van het 
arrest voortvloeit, enerzijds, dat de aan
koopprijs volgens de overeenkomst wordt 
berekend naar de gemiddelde verkoops
waarcle van de onroerende goederen op de 
dag van de verkoop, met inacbtneming er 
van dat voor bet litigieuze onroerend 
goed, deze prijs in 1945 200.000 frank be
droeg, en, anderzijds, dat de opdracht van 
de desknndige beperkt is tot bet verzame
len van technische inlichtingen nopens 
deze in de overeenkomst vervatte grond
slagen, dit wil zeggen nopens de gemid
delde waarde van de onroerende goederen 
op de dag van de verkoop, in vergelijking 
van dezelfde waarde in 1945 ; 

Dat er nit volgt dat het arrest aan de 
desknndige geenszins opdracht verleent 
om het litigieuze onroerend goed subje<'
tief te 'scbatten, doch wel om op ab
stracte wijze de grondslagen a an te duiden 
welke toelaten het percent verhoging of 
vermindering te berekenen hetwelk « de 
onroerende goederen ll sedert het jaar 1945 
gemiddeld hebben ondergaan; dat het 
bestreden a,rrest zodoende vaststelt dat de 
prijs 200.000 frank beloopt, met toepas
sing van een coefficient welke op abstracte 
wijze de stijging of de daling van de 
gemiddelde prijs van de onroerende goede
ren ten aanzien van het jaar 1945 voor
stelt, dit wil zeggen dat in de overeen
komst de prijs is bepaald in rechtstreeks 
verband met objectieve gegevens welke 
nocb van de verkoper, noch van de koper, 
nocb van de willekeurige beoordeling van 
een derde afbangen ; 

Dat het middel dus op een verkeerde 
interpretatie van de motieven van het 
bestreden arrest is gegrond, en, dienvol
gens, in feite niet opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, hoewel bet in zijn mo
tieven de tussenkomst van een deskundige 
aanneemt ten einde de mogelijke we
deraanpassing te bepalen waaraan de 
200.000 frank bedragende prijs, door par
tijen vastgesteld, moet worden onderwor
pen, in functie van de waardeflnctnaties 
van de onroerende goederen ten aanzien 
van de gemiddelde koers van het jaar 
1945, desniettemin in zijn dispositief het 
beroepen vonnis eenvoudig heeft beves
tigd, dan wanneer dit vonnis aanlegster 
er toe had veroordeeld de authentieke 
akte van verkoop tegen betaling van de 
prijs van 200.000 frank- zonder meer-
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welke door verweerder aangeboden was, ; 
te verlijden : 

Overwegende dat verweerder, door deur
waardersexploot van 9 Februari 1948, 
verklaard heeft, de in het huurcontract 
bedongen belofte van verkoop te aanvaar
den; dat deze akte van aanvaarding, na 
textueel de termen van deze belofte te 
hebben herhaald, welke een basisprijs van 
200.000 frank inhield vatbaar voor wij
ziging naar gelang van de fluctuaties van 
de markt van de onroerende goederen, ver
meldt dat verweerder cc ter beschikking 
van de gedagvaarde de som houdt welke 
de volgens de hierboven opgegeven grond
slagen berekende aankoopswaarde verte
genwoordigt JJ ; 

Dat het vonnis, waarvan het dispositief 
door het bestreden arrest wordt bevestigd, 
na voor recht te hebben gezegd dat de 
verkoop verwezenlijkt is geweest door 
verweerclers aanvaarding, luidens het ex
ploot van 9 Februari 1948, aanlegger er 
toe veroordeelt de authentieke akte te 
verlijden van de verkoop welke de 9 Fe
bruari 1948 tussen de partijen werd afge
sloten; dat aldus, volgens dit dispositief, 
de authentieke akte zal worden opgemaakt 
overeenkomstig de in het exploot van 
9 Februari 1948 aangeduide voorwaarden 
van aanvaarding, namelijk tegen een prijs 
welke de aankoopswaarde volgens de in 
de overeenkomst bepaalde grondslagen 
vertegenwoordigt; 

Dat het middel alzo op een verkeerde 
interpretatie van de bestreden beslissing 
berust en, derhalve, in feite niet opgaat; 

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

18 Januari 1951. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

P KAMER. - 18 Januari 1951 

1° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN. 
- BESLUITWET VAN 23 AUGUSTUS 1944. -
KENMERKEN. . 

2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN 
VANVIJANDELIJKEONDERDANEN. 
- BESLUITWET VAN 23 AUGUSTUS 1944. -
ONDER DE CONTROLE OF TER BESCRIKKING VAN 
DE VIJAND STAANDE GOEDEREN. - BEGRIP. -
GOEDEREN WAARVAN

1 
RET BEZIT WILLEKEURIG 

DOOR DE VIJAND AAN DE EIGENAAR ONTNOMEN 
WERD. - NIET ONDER DE CONTROLE OF TER· 

BESCHIKKING VAN DE VIJAND STAANDE GOEDE· 
REN, NAAR DE ZIN VAN DE BESLUITWET. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GESTEUND 
OP EEN ONJUISTE INTERPRETATIE VAN RET BE· 
STREDEN ARREST. - 'MIST GRONDSLAG IN 
FEITE. 

4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- SEQUESTER VAN DE GOEDEREN VAN VIJANDE· 
LIJKE ONOERDANEN. - VERKOPING, DOOR DE 
DIENST VAN RET SEQUESTER, VAN DIEREN DEEL 
UITMAKENO VAN EEN ONWETTELIJK ONDER SE· 
QUESTER GESTELD GOED. - VERKOPING LICHT· 
ZINNIG EN ZONOER NOODZAKELIJKREID GE· 
DAAN. - VEROORDELING VAN DE DIENST VAN 
RET SEQUESTER TOT SCRADEVERGOEDING JE· 
GENS DE EIGENAAR VAN DE VERKOCHTE DIEREN. 
- WETTELIJKHEID. 

1° De besluitwet van 23 Augustus 191,4 
betreffende het sequester van vijande
lijlce goederen, rechten en belangen 
heeft ·azs voorwerp het nemen van eco
nomische panden ten einde het latere 
nakomen te verzelceren van de verbinte
nissen van de vijandelijlce Staa,t jegens 
Belgi.e (1). 

2° Indien artilcel 1 van de besluitwet van 
23 Augustus 1944 de sequestratie deere
teart, niet alleen van de goederen wellce 
stricto sensu vijandelijlc eigendom zijn, 
maar tevens oolc van die wellce onder 
's vijands oontrole of te zijne1· besohilc
lcing staan, gebeu1·t dit in zover deze 
feitelijlce toestanden van aard zijn om 
het bestaan van een vijandelijlc reoht 
of belang op gezegde goede1·en aan te 
duiden; lcunnen niet beschouwd wor
den als onder de controw of tm· be
schUclcing van de vijand staande, naar 
de zin van die wetsbepaling, de goede
ren, waarove1· de vijand slechts controle 
uitoefende of beschilcte omdat hij de 
eigena.a1· willelceudg eruit ontzet had, 
dank zij de macht wellce hij door de 
tijdelijlce bezetting van het Belgisch 
grondgebied bezat. 

3° Mist grondslag in feite, het middel 
gesteund op een onjuiste interpretatie 
van het bestreden arrest (2). 

4° Motivee1·t wettelijlc de veroordeling van 
de Dienst van het seqttester tot schade
vergoeding jegens de eigenaar van dom· 
deze Dienst ve1·Tcochte dieren, het a1-rest 
dat vaststelt dat die verlcopingen, die 

(1) Zie verbr., 8 April 1948, drie an·esten 
(A1-r. Verb•·., 1948, biz. 199, 201 en 204; Bttll. 
en PAsrc., 1948, I, 229 en 233). en conclusie van 
de H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk vorig 
arrest. 
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aan rtf!. eigenaar een aanzienlijlc. ,nadeel 
berokkend hebben, deel ttitmalcen van 

.- een. geheel Vlk'Y!- · orwegelmatige seqttestra
·''tiernaatregeleri die lichtzinniu ueaaan 
··wertl!'lri, en zonder aat de noodzakelijk

'''heiil e1'van bewezen werd. 

(DIENST VAN RET SEQUESTER, T. MULS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1949 door het Hof van 
beroep. te Luik gewezen; 
, Ove~: het eerste middel : schending van 

a~~tikelen, l, 3 en 8 van de besluitwet van 
21L . .Augustus 1944, betreffende het seques
ter van vijandelijke goederen; rechten en 
belangen, 1, 2, 3, 4 van de besluitwet van 
10·Januari 1941, in zake de door de vijand 
genomen maatregelen houdende ontheffing 
uit . het bezit, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, ofschoon het 
de dieren, welke zich, bij de bevrijding, 
bevonden in het domein te Roerhof (het
welk aan aanlegger toebehoorde, maar 
waarvan de vijand sinds Mei 1940 tot met 
de bevrijding bezit had genomen) en er 
feitelijk onder de controle of ter beschik
king van de vijand stonden,- de «onder
sequesterstelling )) en de maatregelen ge
nomen door de Dienst van het seques
ter onregelm:atig en onwettelijk verklaart, 
dnidat, in feite en in rechte, c< enkel 
:fuogen worden beschouwd )) als onder de 
coritrole of ter beschikking van de vijand 
sta)u;ide, de goederen (( op Welke hij, niet
tegenstaande de bevrijding van het grond
g~bied, eigendoms-, controle-, beschik
k;ingsrechten bezit en behoudt )), dan wan
rieet de ondersequesterstelling, door dat 
zU een maatregel tot bewaring is welke 
van rechtswege uit de besluitwet van 
23 .Augustus 1944 voortvloeit, alle om het 
even welke goederen treft waarover de 
vijand, zijn organismen of zijn onderho
rigen feitelijk de controle hadden of be
schikten op het ogenblik van de inwer
kingtreding van het besluit, onafhankelijk 
van . ieder rechtsquaestie in hoofde van 
vijand, terwijl voor de houders van rech
ten op deze goederen aileen de door arti
kel 3 van het besluit voorziene vorderin
gen tot opeising of tot opheffing open ble
ven, en dan wanneer de door de vijand 
onregelmatig genomen goederen, indien 
zij niet regelmatig en rechtens onder diens 
toezicht en te zijner beschikking staan, 
zich desniettemin feitelijk en ten aanzien 
van de besluitwet van 23 .Augustus 1944, 
in rechte in deze toestand bevinden : 

Eerste onderdeel : 
Overwegende dat de besluitwet van 

23 .Augustus 1944 betreffende het sequester 
van vijandelijke goederen, rechten en be-

langen, als voorwerp heeft het nemen van 
economische panden ten einde het latere 
nakomen van de verbintenissen van de 
vijandelijke Staat jegens Belgie te ver
zekeren; dat alclus het voorwerp zelf van 
het door gezegde besluitwet ingesteld se
quester nooclzakelijk dezes toepassings
sfeer enkel tot de vijanclelijke goederen, 
rechten en belangen beperkt; 

Dat hieruit volgt clat, indien artikel 1 
van deze besluitwet de se·questratie decre
teert, niet aileen van de goederen welke 
stricto sensu vijandelijk eigendom zi.jn, 
maar tevens ook van die welke onder 
's vijands controle of te zijner beschikking 
staan, clit gebeurt in zover deze feitelijke 
toestanden van aard zijn om het bestaan 
van een vijandelijk recht of belang op 
gezegde goederen aan te tonen; dat, zoals 
door het verslag aan de raad, hetwelk de 
besluitwet van 23 .Augustus 1944 vooraf
gaat, wordt onderstreept, deze feitelijke 
toestanclen cc moeten worden opgelost door 
de overheid die de goederen onder seques
ter stelt en, in voorkomend geval, door 
de hoven en rechtbanken )) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
te dezen opzichte in hoofdzaak vaststelt 
dat de vijand over de litigieuze goederen, 
verweerders eigendom, slechts de controle 
uitoefende, of erover beschikte, omdat hij 
verweerder willekeurig uit zijn eigendom 
had ontzet dank zij de macht welke hij 
wegens de tijdelijke bezetting van het Bel
gisch grondgebied bezat; dat het bestre
den arrest, op grond van deze feitelijke 
vaststellingen, wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat de alzo genomen veestapel 
noch in feite, noch in rechte, mag worden 
beschouwd als staande onder de controle 
van de vijand of te zijner beschikking, 
naar de zin van artikel 1 van de besluit
wet van 23 Augustus 1944; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat door te verklaren dat 

de door de vijand onregelmatig genomen 
goederen noch in feite noch in rechte mo
gen worden beschouwd als staande onder 
zijn controle of te zijner beschikking, 
het bestreden arrest er zich toe beperkt 
heeft de draagwijdte van artikel 1 van 
de besluitwet van 23 .Augustus 1944 te 
bepalen, door te beslissen dat zulke inbe
zitneming noch de feitelijke, noch de 
rechtelijke toestand kan scheppen, welke 
door voormelde wetsbepaling voorzien 
wordt; 

Dat dit onderdeel van het middel op 
een verkeerde intervretatie van het arrest 
gegrond is, en derhalve feitelijke grond
slag mist ; 

Over het tweede middel : schencling van 
· artikelen 1, 3, 8 van de besluitwet van 

23 Augustus 1944, 1101, 1134, 1317, 1319 en 
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1320 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 
78, 141, 142, 462 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest de aanleggende dienst verwijt te 
beweren << dat de twijfel omtrent de oor
sprong van de goederen, volgens hem, niet 
aileen de ondersequesterstelling recht
vaardigde, docb de verkoping zonder dat 
nauwkeurig onderscheid worde gemaakt, 
en met toeeigening van de prijs >> en ver
klaart dat de dienst het zou erkend heb
ben dan wanneer aanlegger daarentegen 
staande hield dat de ondersequesterstel
ling van rechtswege door de enkele nit, 
werking van de besluitwet was geschied, 
beweerde tot de betwiste verkopingen te 
zijn moeten overgaan in de omstandigbe
den waarin zulks hem door artikel 8 
van de wet wordt opgelegd, en nooit be
weerd heeft « de toeeigening van de prijs >> 
te hebben verricht of het recht te hebben 
dezelve te verrichten, hetgeen uitgesloten 
is ten gevolge van de het beheer alleen 
betreffende opdracht waarmede het door 
de wet is belast; doordat bet bestreden 
arrest verklaart « dat de administratie, de 
gewone regelen van bewijsvoering tegenko
mend en zodoende te baren gunste een door 
de wet niet voorzien vermoeden inroe
pend, haar rechten laat gelden op alle 
in het domein aanwezige dieren waarvan 
geintimeerde niet op afdoende wijze zou 
kunnen bewijzen de eigendom te bezit
ten », dan wanneer de aanleggende dienst, 
kracbtens de opdracbt waarmede hij door 
de wet belast was generhande recht kon 
hebben op de goederen welke enkel aan 
zijn beheer waren toevertrouwd geweest, 
en dat de dienst nooit iets anders beeft be
weerd dan dat bij binnen de perken van 
de wet met deze opdracbt was gelast, 
alzo erkennend dat iedere betrokkene het 
recbt heeft om, overeenkomstig artikel 3, 
de opbeffing te vorderen : 

Overwegende dat bet in het middel 
bestreden rnotief van het arrest een an
der gedeelte van de conclusies bedoelt dan 
datgene welk aanlegger tegen dat motief 
aanvoert; dat bet de bewering van de 
Dienst met betrekking tot de vrnag. of de 
ondersequesterstelling zich over de veesta
pel in zijn geheel moest uitstrekken, beant
woordt; dat aanleggers conclusies dien
aangaande luidden : « dat de logica zelf 
van de instelling van het sequester, het
welk naar zijn principe een esaentieel ter 
bewaring van de recbten van de Staat te 
nemen maatregel is, vergt dat, wanneer 
het een in vijandelijke handen bevonden 
mengeling van goederen geldt welke voor 
een deel aan vijanden toebehoren, terwijl 
het andere deel door Belgen kan worden 
opgeeist, de rnaatregel tijdelijk het geheel 
dezer goederen tt·eft ... ; ... dat Muls, om 
opheiffing te bekomen van het sequester, 

wat de dieren aangaat waarvan de eigen-
dom twijfelacbtig was, tot opheffing dien
de op te treden... en het bewijs van zijn. 
eigendomsrecht had bij te brengen;; 
... dat het eveneens te recbt is dat hij (de 
Dienst) aangaande deze dieren de rnaat
regelen ter bewaring beeft getroffen welke 
geboden waren, en dat, wanneer het on
vermijdelijk scbeen dat zij zouden ver
loren gaan, hij de waarde er van heeft 
gevrijwaard door tot hun verkoping over 
te gaan >>; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door het gebeel van deze beweringen in de 
termen van bet bestreden motief samen 
te vatten, de draagwijdte van gezegde 
conclusies noch miskend noch omvormd 
heeft; dat de in het bijzonder bestreden 
woorden van het motief « met toeeige
ning van de prijs >> niet dienen te wor
den begrepen in de zin van een definitieve 
toeeigening, vermits bet arrest zonder 
rneer heeft willen zeggen dat de admi
nistratie van het sequester, welke de die
ren had verkocht zonder onderscbeid te 
maken, de prijs er van of een deel daar
van aan aanlegger weigerde te overhan
digen, vermits deze prijs zelf volledig on
der sequester stond ; 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

uit de hierboven bedoelde conclusies van 
aanlegger, zonder het aan gezegde con
clusies verschuldigd geloof te schenden, 
heeft kunnen afleiden dat de administra
tie, door baar opvatting van de reden van 
de instelling van bet sequester, aldus te 
baren gunste een nieuw wettelijk vermoe
den invoerde, betwelk tot gevolg had dat 
verweerder met bet leveren van het bewijs 
zou worden belast ; 

Overwegende, anderzijds, dat, door te 
verklaren dat de administratie « haar 
rechten >> op alle dieren laat gelden ... , het 
bestreden arrest door het bezittelijk bij
voeglijk naamvoord << haar >> heeft aange
wezen dat het gaat over de rechten welke 
de administratie « bezit », waaronder 
noodzakelijk rnoeten worden verstaan de 
recbten welke zij in hoedanigbeid van se
quester uitoefent ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Over bet derde rniddel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, tegenstrij
digheid tussen rnotieven, schending van 
artikelen 1, 3 en 8 van de besluitwet van 
23 Augustus 1944 betreffende bet sequester 
van vijandelijke goederen, rechten en 
belangen, 2228, 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest, 
hoewel het vaststelt dat de vijand v;m 
Mei 1940 tot einde 1944 feitelijk het bezit 
en de exploitatie van het dornein beeft 
gebad en << dat er rnoet worden aangeno
men dat het aantal dieren, ond_er· het 
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buits beheer, door teling zal aangegroeid 
zijn, dat andere dieren gestorven zijn, 
dat sommige verkocht en andere aange
.kot!ht zijn geweest ll, nochtans verweer
·'tlers eigendomsrecht erkent op alle dieren 
welke bij de bevrijding in het domein 
werden gevonden en verklaart dat de 
ondersequesterstelling dezer dieren on
wettig en onregelmatig was, omdat een 
vermoeden ten voordele van geintimeerde 
bestaat wegens de handhaving bij be
nadering van de veestapel in zijn oor
spronkelijke omvang, dan wanneer bet 
:arrest, waar het aldus erkende dat al
thans een deel van de gevonden dieren het
zij onder het Duits beheer geteeld, hetzij 
door hetzelve aangekocht waren geweest, 
diende te erkennen dat zij vijandelijk ei
gendom waren naar luid van artikell van 
de besluitwet van 23 Augustus 1944, en, 
dienvolgens, van rechtswege onder seques
ter waren gesteld, doordat bet bestreden 
arrest erkent dat verweerder Muls de ei
gendom beeft van alle met de bevrijding 
in zijn domein gevonden dieren, dit uit 
kracht van artikel 2279 van bet Burger
lijk Wetboek luidens hetwelk « voor roe
rende goederen geldt het bezit als titel ll, 
dan wanneer het arrest erkent dat ver
weerder Muls, welke uit zijn goed werd 
gezet door de Duitsers die hetzelve exploi
teerden en het zelfs wilden onteigenen, 
« op een gegeven ogenblik het bezit zijner 
goederen heeft verloren ll : 

Eerste onderdeel : 
Overwegencle dat, indien bet bestreden 

arrest erkent dat verweerder het eigen
domsrecht heeft op geheel de in bet do
mein na de bevrijding gevonden veestapel, 
ofschoon het aanneemt dat << het aantal 
dieren, onder het Duitse beheer, door te
ling zal aangegroeid zijn, dat andere die
ren gestorven zijn, dat sommige verkocht 
en andere aangekocht zijn geweest ll, het 
deze beslissing motiveert door vast te 
stellen, vooreerst, dat niettegenstaande 
de inbezitneming van de veestapel door 
de vijand, verweerder de eigendom er 
van had behouden, daarna dat, indien 
deze veestapel in de kJOp van het Duits 
beheer wijzigingen onderging wat de 
afzonderlijk genomen dieren betreft 
waaruit hij samengesteld is, hij in zijn 
geheel bij benadering gehandhaafd is ge
weest in de mate welke « onontbeerlijk ll 
is voor een min of meer rationele exploi
tatie van bet domein; dat de aangegroeide 
omvang van de bij de bevrijding gevon
den veestapel, welke onbeduidend was 
voor bet boornvee en aanmerkelijker voor 
de paarden, uitgelegd wordt door de voort
teling van de dieren en door aankopeil 
· welke met de inkomsten van de exploitatie 
werden verricht; 

Dat het alzo zonder tegenstrijdigheid 
is, dat, de veestapel beschouwend als 

een feitelijk, voor de exploitatie van bet 
domein onontbeerlijk geheel, het bestre
den arrest erkent dat verweerder op de 
volledige veestapel eigendomsrecht heeft ; 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

in strijd met hetgeen in bet middel wordt 
aangevoerd, verweerders eigendomsrecht 
niet grondt op artikel 2279 van het Bur
gerlijk Wetboek, maar, aan de ene zijde, 
op de niet bestreden beschouwing dat 
« indien Muls, op een gegeven ogenblik, 
het bezit zijner goederen heeft verloren, 
het, in elk geval, zeker is dat hij de 
eigendom er van heeft behouden, en, aan 
de andere zijde, hierop dat de veestapel, 
zoals bier te voren werd uiteengezet, als 
een feitelijk geheel behoort te worden 
beschouwd ll ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Over het virrde middel : schending van 
artikelen 516,1 517, 524, 527, 544, 546, 547, 
549, 550, 2228 en 2279 van bet Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat 
bet bestreden arrest het eigendomsrecht 
van verweerder Muls erkent op de dieren 
welke bij de bevrijding werden gevonden 
in bet domein te Roerbof (hetwelk hem 
toebehoorde), maar waaruit de Duitsers 
bern in 1940 hadden uitgezet en hetwelk zij 
sedert dien voor eigen rekening geexploi
teerd en gebruikt hebben) om de reden dat 
er, bij zijn uitdrijving in 1940, in dit do
mein een bepaalde veestapel bestond en dat 
bij de bevrijding « de aanwezigheid van 
een nagenoeg even groot aantal hoorn
dieren en echter van een veel groter aan
tal paarden werd vastgesteld ll, waaruit 
het arrest besluit dat er « wat de eigen
dom van de in zijn domein gevonden die
ren aangaat, ten voordele van geinti
meerde (bier verweerder) feitelijke en 
rechtsvermoedens bestaan ll, dan wanneer 
hetzelfde arrest, anderzijds, erkent dat 
de samenstelling van deze veestapel in de 
loop van de bezetting en de exploitatie 
door de vijand veranderde, onder meer, 
door aankopen welke de vijand verrichtte 
en dat, ten voordele van de eigenaar van 
een erf, generlei vermoeden van eigen
dom bestaat met betrekking tot de op zijn 
erf gevonden dieren, indien hij er het 
bezit niet van heeft, hetwelk ter zake als 
onbestaande werd erkend, vermits · het 
arrest vaststelt dat de vijand L.et feite
lijke bezit had : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het middel wordt aangevoerd, het 
bestreden arrest verweerders recht op de 
eigendom van de in het domein gevonden 
dieren niet motiveert op grond van fei
telijke en rechtsvermoedens, maar wel, 
enerzijds, door vast te stellen dat de 
veestapel bij benadering op een gelijk aan-
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tal dieren werd gehandhaafd, en, ander
zijds, door de veestapel als een feitelijk, 
voor de exploitatie van het domein onont
beerlijk geheel te beschouwen; 

Overwegende dat het toevallig is, bij 
gelegenheid van het onderzoek van de 
eis tot teruggave en schadevergoeding, 
dat het arrest het bestaan vermeldt ten 
voordele van verweerder van feitelijke 
en rechtsvermoedens met betrekking tot 
de eigendom van de dieren, doch ctat, 
verre van uit deze vaststelling juridische 
gevolgen af te leiden, het « in weerwil '' 
van deze vaststelling is dat het arrest 
verklaart zijn beslissing betreffende de 
teruggave en de schadevergoeding te 
motiveren; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het vijfde middel : schending van 
artikelen 1, 3 en 8 van de besluitwet van 
23 Augustus 1944 betreffende het sequester 
van vijandelijke goederen, rechten en be
langen, en 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de verkoping, door de lasthebbers 
van de Dienst van het sequester, van de 
dieren welke zich bij de bevrijding in het 
domein te Roerhof bevonden, en door de 
besluitwet van 23 Augustus 1944 onder 
sequester waren gesteld, schuldig en ver
keerd verklaart zonder vast te stellen 
dat deze dieren, op het tijdstip waarop 
zij werden verkocht, niet vergankelijk 
waren -of te veel kostten om bewaard te 
worden, dan wanneer, aan de ene zijde, 
de Dienst, aanlegger in verbreking, bij 
conclusies aanvoerde dat in de maand No
vember 1944, tijdstip van de eerste ver
koping, «onder opzicht van de voeding van 
het vee, de toestand zeer moeilijk was ''• 
en dat op het tijdstip van de tweede « na 
het von Rundstedtoffensief de toestand in 
het domein te Roerhof, ten opzichte van 
de voeding van het vee, catastrophaal 
was geworden ''• hetgeen door het bestre
den arrest niet wordt ontkend, en dat, 
aan de andere zijde, artikel 8 van de be
sluitwet van 23 Augustus 1944 aan de 
Dienst de tegeldemaking voorschrijft van 
de voorwerpen die vergankelijk zijn of 
waarvan de bewaring te kostelijk is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, in 
het bijzonder de vraag betreffende de « te
rugga ven en schadevergoeding '' onderzoe
kend, vaststelt « dat het onbetwistbaar is 
dat de onregelmatig·e sequestratiemaatre
gelen in hun geheel, aan Muls een zeer 
aanzienlijk nadeel hebben berokkend '' ; 

Dat het alzo de verkopingen voor onre
gelmatig aanziet vermits zij deel uitmaken 
van een geheel van onregelmatige seques
tratiemaatregelen; 

Dat het, inzonderheid aangaande de 
verkopingen, in de voorgaande motieven, 

. aanleggers schuld had aangestipt, door 
vast te stellen « dat de processen-verbaal 
van de openbare verkopingen de lichtzin
nigheid en de brutaliteit aantonen met 
welke te werk werd gegaan ''• ... << dat de 
administratie vee heeft verkocht waarvan 
zij Muls voor een deel als eigenaar er
kende en waarvan haar, voor een deel, de 
juiste herkomst onbekend was '' ; 

Overwegende, tenslotte, dat het be
streden arrest, waar het onderzoekt of 
het, met het oog op een goed beheer, 
nodig was de dieren te verkopen, in hoofd
zaak er op wijst dat de administratie hier
van geen bewijs levert, aangezien haar 
beweringen twijfelachtig schijnen; dat 
deze vaststelling in feite op souvereine en 
in rechte op wettelijke wijze de schuld 
van aanlegger motiveert, welke, om zijn 
beheer te rechtvaardigen, in gebreke bleef 
te bewijzen dat tot de verkopingen was 
oyergegaan geweest in de omstandigheden 
voorzien door artikel 8 van de besluitwet 
van 23 Augustus 1944 ; 

Dat het middel niet kan worden aan
vaard; 

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

18 Januari 1951. -1• kamer.- Voorzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggevm·, .H. Giroul. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 Januari 1951 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL OP
ZET'rELI.JK TEWEEGGEBRACHT DOOR RET HOOFD 
VAN DE ONDERNEMING. - ZIN VAN DEZE TER
MEN. 

2° BURGEJRLI.JKE PARTIJ. - 0NTVAN
KELIJKHEID. - RECHTER DIE DE SCHADE ZO
ALS ZIJ DOOR DE BURGERLI.TKE PARTIJ AAN
GEVOERD WORDT EN DE FOUT WAAROP DE VOR
DERING GESTEUND IS IN AANMERKING NEEMT. 
- WETTELIJKE BESLISSING. 

1° In artikel 19, alinea 1, van de wetten 
op de vm·goeding van de schade voo?·t
spntitende ttit de a1·beidsongevallen be
doelen de woo1·den « ongeval opzettelijk 
teweeggebmcht doo1· het hoofd van de 
onderneming ,, niet alleen de gevallen 
waarin het hootd van de onderneming 
de aan het slachto[fer door het ongeval 
ve1·oorzaalcte schade gewild heeft, maa1· 
oolc al de gevallen waal"in bij het on
geval gewild heett; maa1· de wil om een 
ongeval te veroo1·zaken vloeit niet voort 
ttit ellce tout - zelfs grove - door het 
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hoofd van de ondememing begaan bij 
het regelen van de arbeid (1). · 

2° Om de ontvanlceli.ikheid van de aanstel
ling van een bTtrgerlijke partij te beoor
delen, neemt de rechte1· 1vettelijk in aan
merking de schade zoals zij door de bTW
gerlijlce partij wordt aangevoe1·d en de 
tout waarop die partij verklaart haar 
vordering te steunen (2). 

(NOLLER-ROBYNS EN CONSORTEN, T. BERTRAND 
EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de eerste drie ver
weerders verdacht waren onvrijwillig, bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, de 
dood van Desire Torfs, van Emile Le
jeune, van Guillaume Preud'homme en 
van Noel Robijns veroorzaakt te hebben; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
de slachtoffers een arbeidsovereenkomst 
met de vierde verweerster hadden gesloten 
en dat het ongeval, welk hun dood mede
bracht, in de loop en ten gevolge van de 
uitvoering van gezegde overeenkomst over
gekomen is; 

Overwegende dat de burgerlijke par
tijen, ten deze aanlegsters, zich aange
steld hebben tot vergoeding van het deel 
van de schade die niet hersteld werd door 
de krachtens de wet van 24 December 1903 
reeds verkregen forfaitaire vergoeding; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, welke 
het geloof betreffen dat aan de akten 
dient gehecht (ter zake, de conclusies na
mens de huidige aanlegsters voor het 
hof van beroep genomen), 1382, 1383 
en 1384 van hetzelfde Wetboek, 3 en 4 van 
de wet van 17 April 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 418 en 420 
van het Strafwetboek, 1, 4, 5, 6 en 19 
(namelijk in alinea's 1, 3 en 4) van de 
bij koninklijk besluit van 28 September 
1931 samengeschakelde wetten op de ver
goeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen : 1 o doordat 
het bestreden arrest, hoewel aannemende 
dat het geval waarin het hoofd van de 
onderneming of zijn aangestelde zodanig 
zware fouten hebben begaan dat zij het 

(1) Zie verbr., 23 Mei 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 254). 

(2) Zie verbr., 1 December 1930 (Bull. en 
PASIC., 1930, I, 373); 30 Maart 1931 (ibid,., 1931, 
I, 129) ; 28 Mei 1934 (ibid., 1934, I, 294). 

ongeval gewild hebben met het « opzette
lijk teweeggebracht ongeval moet wordPn 
gelijkgesteld dat », bij vermeld artikel 19 
van de samengeordencle wetten op de ver
goeding van de schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen voorzien is, de aan
stelling van de eisende partijen als bur
gerlijke partijen nochtans niet ontvanke
lijk heeft verklaard en deze beslissing 
gegrond heeft hierop dat het grof ver
zuim aan voorschriften van wettelijke 
of professionele aard, namelijk de in
breuken op de reglementen van 28 April' 
1884 en 10 December 1910 over de politie 
van de mijnen, noodzakelijkerwijze, in de 
veronderstelling dat zij ten laste van be
klaagden bewezen zijn, de bij vermeld ar
tikel 19 voorziene opzettelijke fout niet 
zouclen uitmaken, wat klaarblijkelijk in
sluit dat, naar de mening van de rechters 
over de· grond, een dergelijk verzuim in se 
gebeurlijk vatbaar is om in hoofde van 
de werkgever gezegde opzettelijke fout uit 
te maken, doordat het bestreden arrest 
niettemin beslist dat het in onderha vig 
geval mogelijk is, zonder zelfs de grond 
van de zaak te behandelen, in de huidige 
staat van de zaak te beweren dat beklaag
den « het ongeval niet gewild hebben, en 
dienvolgens, het niet opzettelijk teweeg
gebracht hebben ll, en dit, om de enige re
den dat door geen enkele partij in zake 
wordt aangehaald dat de beklaagden 
« vrijwillig de hijskooi in het water zou
den gedompeld hebben ll, wat de althans 
impliciete bewering tegenspreekt van een 
opzettelijke fout uitgemaakt door een 
grof verzuim van de wets- of reglemen
taire bepalingen door het hoofd van 
de onderneming; 2° doordat het bestre
den arrest althans, door er zich toe te 
beperken, tot staving van zijn beslissing 
aangaande het gebrek aan alle opzette
lijke fout in hoofde van de beklaagden, 
het feit in te roepen dat door geen enkele 
partij wordt beweerd dat gezegde be
klaagden << vrijwillig de hijskooi in het 
water zouden gedompeld hebben ll, ver
zuimt op passende wijze de door aanleg
sters bij conclusies uitgebrachte verdedi
ging te beantwoorden, hierin bestaande te 
beweren : 1 o dat, naar de zin van vermeld 
artikel 19, met het « opzettelijk teweeg
gebracht ll ongeval dient gelijkgesteld het 
geval waarin het hoofd van een onderne
ming of zijn aangestelde in de inrichting 
van het werk zodanig zware fouten heb
ben begaan dat zij moeten beschouwd wor
den, zoals hier ter zake, het ongeval te 
hebben teweeggebracht; 2° dat de ten laste 
van beklaagden gelegde betichtingen, en 
namelijk de inbreuken op de reglementen 
van 28 April 1884 en 10 December 1910, 
in onderhavig geval, van aard zijn om 
dergelijke fouten in hlinnen hoofde te doen 
vermoeden; 3° dat, in alle onderstelling, 
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de beoordeling van de zwaarwichtigheid 
van de fouten welke gebet1rlijk ten laste 
van beklaagden vermochten gelegd te 
worden en de vaststelling van het werke
lijk inzicht waarmede deze zijn te werk 
gegaan, althans debatten op tegenspraak 
over de grond van het geschil veronder
stellen, waaruit, in alle geval, de noodza
kelijkheid volgt, om gezegd opzettelijk 
element te beoordelen, in onderhavig geval 
het tussengeschil betreffende de ontvanke
lijkheid van de aanstellingen van burger
lijke partij met het onderzoek van de zaak 
over de grond samen te voegen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het debat in hoofdorde 

tot doel had de omvang te bepalen van 
de vergoeding waarop aanleggers recht 
zouden hebben in geval de feiten van voor
melde betichting bewezen zouden zijn; 

Overwegende dat artikel 19 van de wet 
van 24 December Hl03 in zijn eerste twee 
alinea's beschikt dat er hoegenaamd van 
de algemene regelen betreffende de bur
gerlijke aansprakelijkheid niet wordt af
geweken wanneer het ongeval opzettelijk 
teweeggebracht werd door het hoofd van 
de onderneming, en dat, mits uitzonde
ring van dit geval, de schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, ten laste van 
het hoofd van de onderneming en ten 
voordele van de getroffene of zijn recht
verkrijgenden enkel en alleen op de bij 
deze wet vastgestelde vergoedingen recht 
geeft; 

OverVfegende dat uit deze tekst volgt 
dat de forfait de zware fout van het 
hoofd van de onderneming, dat het onge
val heeft gewild, niet dekt, zelfs indien 
het de schade aan de personen niet heeft 
gewild welke dit ongeval heeft veroor
zaakt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich niet tegenspreekt met te beslissen, 
enerzijds dat, waren zij zelfs bewezen, de 
aan de betichten verweten fouten niet nood
zakelijk de bij vermeld artikel 19 voor
ziene opzettelijke fout zouden uitmaken, 
het is te zeggen door zich zelve de wil om 
het ongeval te veroorzaken niet zouden 
aantonen en met, anderzijds, vast te stel
len dat het bestaan van dergelijke wil 
zelfs in onderhavig geval niet wordt be
weerd; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

onder meer bepaalt : 1 o dat in prin
cipe elke grove fout met de wil om een 
ongeval te veroorzaken niet kan gelijk
gesteld worden ; dat een onderscheid dient 
gemaakt tussen het feit de oorzaak van 
het ongeval gewild te hebben, en het feit 
het ongeval zelf gewild te hebben; 2° dat 
van nu af kan worden besloten dat 
beklaagden het ongeval niet gewild heb-

ben en het niet opzettelijk teweeggebracht 
hebben; 3° dat, verzocht om in limine litis 
te beslissen, het rechtsprekende college 
natuurlijk zijn overtuiging niet kan steu
nen op de bestanddelen van het · dossier 
doch gerechtigd is zich te · laten leiden 
door aanleggers accoord over niet betwiste 
pun ten; . . . dat het tussengeschil dus niet 
bij de grond dient gevoegd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond derwijze een passend antwoord 
heeft verstrekt op de door aanleggers be
doelde conclusies en de vormverplichting 
voorzien door artikel 97 van de Grondwet 
heeft nageleefd ; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel niet ontvankelijk en het 
tweede niet gegrond is ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, welke het aan de akten 
verschuldigd geloof betreffen (ter zake 
aan de namens aanleggers in verbreking 
voor het hof van beroep genomen conclu
sies), 3 en 4 van de wet van 17 April 1878 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
418 en 420 van het Strafwetboek, 392 en 
393 van hetzelfde Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, om de vordering van de 
partijen, nu aanlegsters in verbreking, 
niet ontvankelijk te hebben verklaard 
namelijk wat betreft hun bijkomende 
bewering ertoe strekkende het tussen
geschil bij de grond te voegen, zich essen
tieel hierop steunt dat van nu af reeds 
bewezen is, zelfs v66r alle debat op tegen
spraak over de grond, dat beklaagden het 
ongeval niet gewild hebben en het dien
volgens niet opzettelijk veroorzaakt heb
ben en dit om reden dat geen enkele 
betrokkene partij beweert dat beklaag
den « vrijwillig de hijskooi in het water 
zouden gedompeld hebben ll, maar dat 
gezegde partijep integendeel alle « hun 
instemming hebben kenbaar gemaakt om 
de onderstelling van een · vrijwillige do
ding in hoofde van beklaagde van de hand 
te wijzen ll, dan wanneer, enerzijds, de 
conclusies van de partijen, thans aanleg
sters in verbreking, uitdrukkelijk zin
speelden op de veronderstelling dat, 
ten gevolge van de debatten op tegen
spniak over de grond, de rechter ertoe 
gebracht zou zijn de betichting van on
vrijwillige doding ten laste van beklaagde 
gelegd in vrijwillige doding te verande
ren (schending van het geloof dat aan de 
akten dient gehecht) en dat, anderzijds, 
wat de beoordeling betreft van het op
zettelijk element, gebeurlijk vereist om 
de toepassing van de strafwet te recht
vaardigen, de strafrechter geenszins ge
bonden is noch door de mening welke het 
openbaar. ministerie te dien opzichte zou 
kunnen uitbrengen, noch a fortiori door 
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andere verklaringen welke eventuele bur
gerlijke partijen desaangaande zouden 
kunnen gedaan hebben : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers, Marie 

Noe weduwe Lejeune uitgezonderd, bij 
hun conclusies in hoger beroep « de on
derstelling hebben ingeroepen dat, ten 
gevolge van het debat over de grond, 
de rechter ertoe gebracbt zou zijn de be
tichting van onvrijwillige doding bin 
Iaste van beklaagden in vrijwillige do-. 
ding te veranderen >> ; 

Maar overwegende dat aanleggers niet 
beweerd hebben dat deze onderstelling ter 
zake zou kunnen verwezenlijkt worden ; 
dat zij deze enkel als voorbeeld hebben 
aangehaald om het, naar hun inzien, te al
gemeen karakter te onderlijnen, van een 
beschouwing van de eerste rechter omtrent 
de aanvraag tot samenvoeging van het 
tussengeschil met de grond ; 

Dat dienvolgens, met in hoofde van be
klaagde vast te stellen dat bet bestaan 
van de wil om een ongeval te veroorzaken 
niet aangehaald was, het arrest het ge
loof dat aan de conclusies dient gehecht 
niet heeft geschonden; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de verklaringen van aanleggers inroept, 
niet om over de door het openbaar minis
terie ingestelde publieke vordering uit
spraak te doen, maar enkel ter beoorde
ling van de ontvankelijkheid van de bur
gerlijke partijen om zich in de loop van 
de uitoefening dezer vordering aan te stel
len; 

Overwegende dat, om deze ontvankelijk
heid te beoordelen, het arrest wettelijk 
de schade zoals zij door de burgerlijke 
partijen wordt aangevoerd en de fout 
waarop zij hun vordering verklaren te 
steunen in aanmerking neemt ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
in feite en het tweede naar recht falen; 

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

22 J anuari 1951. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Daubresse. - Gelijlcluidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 Januari 1951 
REDENEN V .AN . VONNISSEN EN .AR

RESTEN. - STRAFZAKEN. -]]IS STREK
KENDE TOT DE SAMENVOEGING VAN EEN ZAAK 
MET EEN ANDERE. -'--- RF..OHTER VASTSTELLEND 
DAT HIJ ONBEVOEGD .IS OM VAN DE TWEEDE 
ZAAK KENNIS TE NEMEN. - PASSEND ANT
WOORD OP DE EIS. 

De rechter, aan wiens oordeel twee zalcen 
onderwm·pen zijn, de ene ten gevolge 
van een beschilclcing van de raadlcamer 
en de andere op rechtst1·eelcse dagvaar
ding, beantwoo1·dt op passende wijze de 
conclusies strelclcende tot samenvoeging 
van deze zalcen, door vast te stellen 
dat hij onbevoegcl is om van de tweede 
zaalc lcennis te nemen. 

(PAQUOT EN VAN PARIJS, T. GENIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

.Aangaande de ontvankelijkheid van de 
voorzieningen : 

Overwegende dat de voorzieningen in 
zover zij ingesteld zijn door Paquot, be
klaagcle, en door Van Pa!:ijs, burgerlijk 
verantwoordelijk, tegen .Achille Genin, me
debeticbte, en Julien Genin, burgerlijk 
verantwoordelijk voor deze, niet ontvan
kelijk zijn, daar geen enkele vordering 
tussen gezegde Genin en aanleggers voor
hanclen is; 

Overwegende dat uit de aan bet oorcleel 
van bet Hof overgelegde stukken niet 
blijkt dat cle voorziening door Van Parijs 
ingesteld in hoedanigheid van dagende 
partij, overeenkomstig bet voorschrift van 
artikel 418 van het W etboek van strafvor
dering aan de recbtstreeks gedagvaarde 
Kaisin werd betekend; dat de voorziening 
dus niet ontvankelijk is in zover zij tegen 
deze Iaatste gericht is; 

.Aangaande de voorzieningen van Marcel 
Paquot en Van Parijs, burgerlijk verant
woordelijk, in zover zij tegen de beslis
sing over de publieke vordering gericht 
zijn; 

Over het eerste middel : scbending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, waarbij het op 5 Mei 
1950 door de Politierechtbank te Luik ge
wezen vonnis bevestigd werd, onvoldoend 
gemotiveerd is en onder meer de omstan
dige conclusies, regelmatig neergelegd door 
aanlegger in rechtstreekse dagvaarding, 
burgerlijk verantwoordelijk voor be
klaagde Paquot, alsook door deze laatste, 
niet beantwoordt; 

En over het derde middel : schending 
van artikelen 226 en 227 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
vonnis in zijn dispositief niet stellig uit
spraak heeft gedaan over de samenbang 
en de samenvoeging der zaken die terzelf
dertijd aan zijn o01·deel waren onderwor
pen, te weten : enerzijds deze op verzoek 
van Van Parijs, bij rechtstreekse dagvaar
ding tegen Kaisin ingesteld, en anderzijds, 
de vervolgi:ggen ten laste van Marcel 
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Paquot en Achille Genin ten gevolge van 
de beschikking van de raadkamer dd. 
10 November 1949 op vordering van het 
openbaar ministerie tegen dezelfden en 
tegen de twee burgerlijk verantwoorde
lijken : 

Overwegende dat de door Paquot en 
Van Parijs genomen eonclusies er toe 
strekten de door de tweede aan Kaisin be
tekende rechtstreekse vordering ontvan
kelijk te doen verklaren en tot bekomen 
van een beslissing van samenvoeging van 
deze vordering met de tegen Paquot ge
richte publieke vordering; 

Overwegende dat, de door Van Parijs 
tegen Kaisin ingestelde voorziening niet 
ontvankelijk zijnde, de twee middelen, 
voorgesteld door Van Parijs, dagende 
partij, geen voorwerp meer hebben; 

Overwegende, anderzijds, dat bet be
streden vonnis, door vast te stellen dat de 
inbreuken op bet reglement betreffende de 
politie van bet verkeer opgenomen in de 
door Van Parijs gegeven rechtstreekse 
dagvaarding, elementen van een wanbe
drijf van verwondingen bij onvoorzichtig
heid bevatten dat niet bet voorwerp van 
een beschikking van contraventionalisatie 
ten opzichte van Kaisin is geweest en 
met dit misclrijf een ondeelbaar geheel 
uitmaakten, op passende wijze aanleggers 
conclusies heeft beantwoord en impliciet 
doch duidelijk de samenvoeging der zaken 
van de hand gewezen heeft; 

Dat de 'twee middelen, voorgesteld door 
Paquot, beklaagde, en door Van Parijs, 
burgerlijk verantwoordelijke, in feite 
niet opgaan; 

Over bet tweede middel : schending van 
artikelen 137 en volgende van het Wet
boek van strafvordering, doo:cdat bet be
streden vonnis niet beslist over de ont
vankelijkheid van de rechtstreekse dag
vaarding strekkende tot toekenning van 
schadevergoeding wegens loutere stoffe
lijke schade na op strafrechtelijk gebied 
uitspraak te hebben gedaan betreffende 
de gedaagde verweten misdrijven tegen 
bet reglement op de politie van bet ver
keer zonder dat er in de rechtstreekse 
dagvaarding sprake was van een misdrijf 
of een schade veroorzaakt door een in
brenk op artikelen 418 en volgende van 
bet Strafwetboek ; 

Over bet vierde middel : schending van 
artikelen 216 en 227 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat bet bestreden von
nis, ten opzichte van al de partijen door 
eenzelfde beslissing uitspraak doende, zich 
aangaande de rechtstreekse dagvaarding 
onbevoegd verklaart, dan wanneer het 
·aan een rechtbank toebehoort te beslissen 
over de samenhangende misdrijven waar
van de bewijzen voor haar verenigd zijn; 
en over het vijfde middel : schending van 
artikel160 van het Wetboek van strafvor-

dering, doordat het bestreden vonnis, 
vermits bet wegens ondeelbaarheid ver
klaard heeft dat de betichtingen ten laste 
gelegd van Kaisin in de bevoegdheid 
van de correctionele rechtbank vielen, de 
politierechtbank uit oorzaak van de ver
knochtheid bestaande tussen deze betich
tingen en deze ten laste gelegd van Paquot 
en Genin zich voor bet geheel onbevoegd 
had moeten verklaren : 

Overwegende dat deze drie middelen 
slechts de door Van Parijs aan Kaisin 
betekende dagvaarding betreffen; 

Dat de voorziening van Van Parijs in 
zover zij gericht is tegen Kaisin niet ont
vankelijk zijnde, de drie middelen geen 
voorwerp meer hebben; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elke aanlegger tot de 
helft van de kosten. 

22 Januari 1951. - 2° kamer. - Voor
zittEW, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 22 Januari 1951 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - EERSTE BEKLAAGDE WEGENS 
EEN GECONl"RA VENTIONALISEERD WANBEDRIJF 
DOOR DE RAADKAMER NAAR DE POLITIERECRT· 
BANK VERWEZEN. - TWEEDE BEKLAAGDE 
DOOR DE OFFICIER VAN RET OPENBAAR MINIS
TERIE AFZONDERLIJK WEGENS INBREUK OP 
DE WEGCODE 'GEDAGVAARD.- lNBREUK EEN BE· 
STANDDEEL UITMAKEND VAN EEN W ANBEDRIJF, 
W AAROVER DE CORRECTIONELE RECHTBAJ\'K BE· 
VOEGD IS OM KENNIS TE NEMEN, DOOR DIE AAN 
RAAR KENNISNEMING NIET ONDERWORPEN WERD. 
- POLITIERECRTER BEVOEGD BLIJVEND OM VAN 
RET GECONTRAVENTIONALISEERD W ANBEDRIJF 
TE KENNEN, ZELFS WANNEER DE TEN LASTE VAN 
BEKLAAGDEN GELEGDE INBREUKEN SAMENRAN
GEND SCHIJNEN TE ZIJN.· 

2° VERKNOCHTHEID. - STRAFZAKEN. -
UITBREIDING VAN DE BEVOEGDREID VAN EEN 
STRAFRECHTELIJK RECHTSCOLLEGE. - VOOR
WAARDEN. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - BEVOEGDE RECRTER REB· 
RENDE OVER DE GROND UITSPRAAK GEDAAN, 
WARE RET ZELFS ALLEEN IN EERSTE AANLEG, 
OVER EEN DEB MISDBIJVEN. - SAMENRANGEND 
MISDRIJF ALSDAN AAN DE KENNISNEMING VAN 
EEN ANDERE RECHTER ONDERWORPEN. 
GEEN UITBREIDING VAN BEVOEGDREID MEDE· 
BRENGEND WEGENS VERKNOCRTREID. 

1o Wanneer de raadlcame1· bij aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
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beklaagde v661· de politiet·echtbank, we
gens onm·ijwillige 1!erwondingen, ver
wezen heett, blijft de politierechter be
voegd ten opzichte van die beklaagde, 
alhoewel, door een- onderscheiden titel 
van aanhangigmaking te wet(}n 
bij dagvaat·ding door de ojJicier van 
het openbaar ministet·ie - oak aan zijn 
oonleel onclerworpen worclt een in
breuk op de W egcocle ten laste van een 
tweecle belclaagcle gelegcl, inbreuk die 
aan zijn bevoegclheid ontsnapt, omclat zij 
een bestandcleel ttitmaalct van een wan
bedrijf, waarover de correctionele recht
bank bevoegd is kennis te nemen, en 
alhoewel de ten laste van belclaa,gden 
gelegde misdt'ijven samenhangend zou
den lcunnen zijn (1), 

2° De uitbt·eicling van de bevoegdheid van 
een stt·atrechtelijlc rechtscollege, uit 
hootde van verlcnochtheid, onderstelt de 
gelij lctijdigheid van de vervolgingen (2). 

3o De bevoe,qdheid lean niet uitgebreid 
worden ttit hoofde van verlcnochtheid, 
wanneer een van de vervolgingen aan 
het rechtspt·elcend rechtscollege slechts 
onderworpen wordt nadat de rechter be
voegd om van de andere lcennis te ne
men 1·eeds over de grand daa1·van heett 
beslist, ware zijn beslissing zelfs alleen 
in ee1·ste aanleg gewezen. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 

T. AMERY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
2 Augustus 1950 door de Procm·em· des 
Konings bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Bergen ingediend ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
29 November 1949, de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
bij aanneming van verzachtende omstan
digheden, Justin Amery v66r de bevoegde 
politierechtbank heeft verwezen om te 
Saint-Ghislain, op 11 October 1949, onvrij
willig bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, doch zonder het inzicht om de per
soon van een · ander aan te rand en, slagen 
of verwondingen aan Valentino Kenda en 
aan Robert Dreau toegebracht te hebben; 

Overwegende dat de officier van het 
openbaar ministerie bij de Politierecht
bank te Boussu, Justin Amery heeft doen 
dagvaarden wegens dezelfde betichting en 

(1) Verbr., 27 November en 13 December 
1950 (Bull. en PASIC., 1951, I, 173, en nota 1, 
blz. 174, en 233, en nota). 

(2) GARRAUD, T1·aite tlu!orique et pratique 
d'instruction criminelle, dl II, n' 665. 

wegens inbreuken op artikel 3 van de be
sluitwet van 14 November 1939 en op de 
Wegcode; dat hij bovendien, Valentino 
Kenda gedagvaard heeft wegens inbreuk 
op gezegd artikel 3 en op de Wegcode; 

Overwegende dat, v66r de politierecht
bank, Robert Dreau zich tegen Amery 
burgerlijke partij heeft gesteld, dat Ken
da zich burgerlijke partij stelde tegen 
Amery en Amery tegen Kenda; dat Kenda, 
bij vonnis van 10 Maart 1950 vrijgespro
ken werd en Amery veroordeeld wegens 
inbreuk op de besluitwet op de dronken
schap en van de vervolgingen ontslagen 
betreffende de andere betichtingen; dat 
de vorderingen van al de burgerlijke par
tijen afgewezen werden; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Bergen van deze zaak ken
nis nam op de hogere beroepen van de 
procureur des Konings tegen Amery en 
Kenda en van de burgerlijke partijen 
Amery, Dreau en Kenda; dat, alvorens op 
deze beroepen beslist werd, Amery op 
27 Mei 1950 Kenda deed dagvaarden om te 
verschijnen voor dezelfde rechtbank ze
telende in eerste aanleg, om terecht te 
staan uit hoofde van het misdrijf van on
vrijwillige slagen en verwondingen aan de 
dagende partij en van inbreuken op de 
besluitwet betreffende de dronkenscha]} 
en op de Wegcode, feiten op 11 October 
1949 bedreven ; 

Overwegende dat, op 13 Juli 1950, de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, in 
hoger beroep uitspraak doende, voor recht 
zegde dat de politierechtbank onbevoegd 
was om kennis te nemen van de inbreuken 
op de besluitwet betreffende de dronken
schap en op de Wegcode, ten Iaste van 
Kenda gelegd, om reden dat deze inbreu
ken de bestandclelen uitmaken van een 
wanbeclrijf van slagen of verwondin
gen bij onvoorzichtigheid ten opzichte 
waarvan geen enkele beschikking van 
contra ventionalisatie jegens Kenda is tus
sengekomen en, anderzijcls, omdat de fei
ten bedoeld door de rechtstreekse dagvaar
cling welke Amery aan Kenda heeft doen 
betekenen samenhangend zijnde met cleze 
welke Amery verweten worden verniits zij 
hetzelfde verkeersongeval betreffen, de po
litierechtsmacht ook onbevoegd was om 
kennis te nemen van de publieke vorde
ring en van de tegen Amery ingestelde 
burgerlijke vorderingen; 

Overwegende dat, op zelfde datum van 
13 Juli 1950, dezelfde rechtbank, op de 
haar door de rechtstreekse dagvaarding 
van Amery onderworpen vordering in eer
ste aanleg uitspraak doende, verklaarde 
dat deze vordering ontvankelijk was en 
de uitspraak over -de grond uitstelde tot 
wanneer de aan de politierechtbank on
derworpen rechtspleging aangaande de 
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samenhangende misdrijven, in staat van 1 

wijzen zou gesteld zijn; 
Overwegende dat het vonnis van 13 J11li 

1950, gewezen in hager beroep door de co'lr
rectionele rechtbank, in zover het b0 
slist dat de politierechtbank onbevoegd 
was om kennis te nemen van de Kenda 
verweten inbreuken en het vonnis op de
zelfde dag gewezen door de correctionele 
rechtbank in eerste aanleg uitspraak 
doende, geen enkel geschil van rechtsge
bied ~doen ontstaan; 

Overwegende, daarentegen, dat de strij
digheid tussen de beschikking van de 
Raadkamer van 29 November 1949 en 
het vonnis van boger beroep dd. 13 Juli 
1950, voor zoveel dit de politierechtbank 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de publieke vordering en van de te
_gen Amery ingestelde burgerlijke vorde
ringen, beide beslissingen die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, een geschil van 
rechtsgebied teweegbrengt welk noodza
kelijk aanleiding tot een regeling van 
rechtsgebied moet geven; 

Overwegende, enerzijds, dat de omstan
digheid dat de door de officier van het 
-openbaar ministerie bij de politierecht
bank ten laste van Kenda gelegde inbreu
ken de bestanddelen uitmaakten van een 
misdrijf . voorzien bij de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek en, bij gebrek 
aan beschikking van contraventionalisa
tie ten opzichte van Kenda, aan de be
voegdheid van de politierechtbank ont
·snapten, de politierechtmacht niet onbe
voegd maakte om kennis te nemen van de 
publieke vordering en van de burgerlijke 
vorderingen waarvan deze regelmatig ten 
~opzichte van de beklaagde Amery kennis 
had ten gevolge van een onderscheiden 
titel van aanhangigmaking; dat de politie
rechter slechts onbevoegd zou geweest 
2:ijn om kennis te nemen van de vorderin
gen ingesteld tegen beklaagde Amery uit 
hoofde van de samenhang welke zij ver
toonden met de inbreuken welke door de 
dagvaarding van het openbaar ministerie 
ten laste van Kenda gelegd waren indien, 
vooraleer geoordeeld werd over de grand 
van de vervolgingen tegen Amery gericht 
·deze inbreuken aan de bevoegde rechte~ 
zouden onderworpen geweest zijn, het is 
te zeggen aan de correctionele rechtbank 
uitspraak doende in eerste aanleg ; 

Overwegende, anderzijds, dat de om
standigheid dat Amery, nadat de politie
rechter over de grand van de tegen deze 
ingestelde publieke vordering gevonnist 
had en de burgerlijke partijen Kenda en 
Dreau van hun vorderingen afgewezen 
had, Kenda gedagvaard heeft v66r de cor
rectionele rechtbank, in eerste aanleg uit
spraak doende, ware de dagvaarding ont
vankelijk, de uitbreiding wegens samen
hang van de bevoegdheid van deze recht-

bank evenmin zou kunnen rechtvaardigen 
noch dienvolgens de onbevoegdheid van d~ 
correctionele rechtbank om, als rechter in 
hager beroep, van de tegen Amery inge
stelde vorderingen kennis te nemen · 

Overwegende inderdaad, dat de uitbrei
ding van bevoegdheid van een strafrechte
lijk rechtscollege, wegens verknochtheid 
van de inbreuken, de gelijktijdigheid van 
de vervolgingen veronderstelt · 

Waaruit volgt dat de bevo~gdheid we
gens samenhang niet kan uitgebreid wor
den wanneer een van de vervolgingen 
aan het rechtsprekende college slechts 
onderworpen wordt nadat de rechter 
bevoegd om van de andere kennis te 
nemen reeds over hun gegrondheid uit
spraak gedaan heeft, ware zijn beslissing 
zelfs enkel in eerste aanleg gewezen · 

Dat de Correctionele Rechtbank te 'Ber
gen, als rechter in hager beroep uitspraak 
doende, dus onwettelijk heeft beslist dat 
de politierechter en zij zelf als rechter in 
hager beroep, onbevoegd waren om kennis 
te nemen van de publieke vordering en 
van de tegen beklaagde Justin Amery in
gestelde burgerlijke vorderingen · 

Om· die redenen, het rechtsgebled rege
lende, vernietigt het vonnis op 13 Juli 1950 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Bergen, als rechter in hager beroep uit
spraak doende in zover dit vonnis : 1 o be
slist dat de politierechtbank en de cor
rectionele rechtbank, als rechter in hager 
beroep, onbevoegd waren om keimis te 
nemen van de publieke vordering ingesteld 
tegen Justin Amery en van de burger
lijke vorderingen van Robert Dreau en 
Valentino Kenda; 2° op de kosten van deze 
vorderingen uitspraak doet; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen en· dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing · 
verwijst de zaak alzo beperkt naar d~ 
Correctionele~~Rechtbank te Bergen zete
lende in hager beroep, doch anders ~amen
gesteld. 

22 Januari 1951. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 Januari 1951 

STRAF. - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. 
- CORRECTIONELE GELDBOETE. - lVIINIMUM 
AOHT DAGEN. 

De duur van de ,qevangenisstrat, die een 
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correctionele geldboete ve1·vangt, is ten 
minste acht dagen (1). (Strafwetb., 
art. 25 en 40.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. DELOGNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 October 1950 in boger beroep 
gewezen door de .Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 25, 38 en 40 van het Strafwet
boek doordat het bestreden vonnis, wijl 
het Napoleon Delogne tot een correctio
nele geldboete veroordeelt slechts een bij
komende gevangenisstraf van drie dagen 
uitspreekt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
waar het verweerder Delogne wegens in
brenk op het reglement betreffende de po
litie van het verkeer tot een geldboete van 
30 frank verhoogd met 90 opdeciemen ver
oordeelt, een correctionele straf heeft uit
gesproken; dat het dienvolgens, in scherr
ding van artikelen 1, 25 en 40 van het 
Strafwetboek, in geval van gebrek aan 
betaling van deze geldboete, een gevange
nisstraf van drie dagen heeft toegepast; 

En overwegende voor het overige dat de 
substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel in zover het 
tegen verweerder Delogne een bijkomende 
gevangenisstraf van drie dagen heeft uit
gesproken ; verwerpt de voorzienin&" voor 
het overige; beveelt dat onderhav1g ar
rest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver· 
oordeelt verweerder Delogne tot een 
vierde van de kosten, het overige ten 
laste van de Staat blijvende; verwijst 
de zaak alzo beperkt naar de Con·ectio
nele Rechtbank te Namen zetelende in 
boger beroep. 

22 Januari 1951. - 2e kamer. - Vom·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcltddende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

(1) Verbr., 27 November en 11 December 1950 
(Bull. en PAsrc., 1951, 1, 180 en 214). 

2e KAMER. - 22 Januari 1951 

1° STRAF. - WANBEDRIJF. - VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN.- VERWIJZING NAAR 
DE POLITIERECHTBANK. - UITGESPROKEN 
GELDBOETE HOGER DAN 25 FR.ANK. - 0NWET
TELIJKHEID. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - VERBREKING DER. 
BESLISSING VAN VEROORDELING OP DE PU
BLIEKE VORDERING. - BRENGT DE VERBRE
KING NlET MEDE VAN DE BESLISSING OVER DE 
BURGERLIJKE VORDERING. 

1o Is onwettelijlc, de geldboete hager dan 
25 tran.lc opgelegd, hetzij door de politie
rechtbanlc, hetzij door de correctionele 
rechtbanlc zetelende in hager beroep, 
aan een belclaagde die door de raadlca
mer, na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, wegens een wanbedrijf 
naar de politierechtbanlc verwezen 
werd (2). (Strafwetb., art. 38; wet van 
4 October 1867, art. 4 en 5.) 

2° De verbrelcing, op voorziening van het 
openbaar ministerie alleen, van de be
slissing van veroordeling gewezen op 
de publielce vordering brengt de verbre
lcing niet mede van de beslissing gewe
zen over de vordering van de bu1·gerlijke 
partij, daar het openbaar ministerie 
geen hoertanigheid bezit mn deze laatste 
beslissing oo6r het Hot te brengen (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. DOM.KEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 29 September 1950 in boger 
beroep' gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

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

Over het enig middel : afgeleid hieruit 
dat de bestreden beslissing beklaagde 
Domken wegens · onvrijwillige slagen en 
verwondingen tot een correctionele straf 
van 50 frank geldboete veroordeelt, dan 
wanneer deze betichting bij beschikking 
van de raadkamer gecontraventionaliseerd 
werd: 

(2) Verbr., 28 April 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
blz .. 137; Bull. en PASIC., 1947, I, 178). 

(3) Verbr., 18 Jrebruari 1935 (Bull. en PASIC., 

1935, I, 163); 27 Mei 1946 (Arr. Yerb1·., 1946, 
blz. 199; Bull. en PASIC., .1946, I, 216); 16 Octo
ber 1950 (Arr. Verbr., 1951, blz. 55; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 65). 
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Overwegende dat ten gevolge van een 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers, 
dd. 11 April 1950, beklaagde Domken, 
bij aanneming van verzachtende omstan
digheden, naar de bevoegde politierecht
bank verwezen werd wegens onvrijwillige 
slagen of verwondingen (Strafw., art. 418 
en 420) ; dat het bestreden vonnis be
klaagde wegens dit misdrijf tot een cor
rectionele geldboete van 50 frank ver
oordeelt; 

Dat het aldus artikel 38, alinea 1, van 
het Strafwetboek heeft geschonden; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
vordering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger geen hoeda
nigheid bezit om de beslissing gewezen 
over de door de burgerlijke partij inge
stelde burgerlijke vordering v66r het Hof 
te brengen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is· 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel voor zoveel het 
uitspraak doet over de publieke vordering 
tegen verweerder Edmond Domken inge
steld; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers 
en dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak alzo be
perkt naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Luik, zetelende in hoger beroep. 

22 Januari 1951.- ze kamer. - Voorzit
ter en Verslaggever, H. Louveaux, voorzit
ter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 22 Januari 1951 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
VONNIS VAN VRIJSPRAAK DOOR DE OORRECTIO
NELE RECHTBANK GEWEZEN.- HOGER BEROEP 
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE. - AHREST 
VAN VEROORDELING. - EENPARIGREID VAN 
STEMMEN NIET VASTGESTELD. - VEROORDE
L!NG ONWETTELIJK. 

2° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VoORZIENING DOOR DE BURGERLIJKE PAR
TIJ. - VERWERPING. - VEROORDELING VAN 
DE BURGEHLIJKE PARTIJ TOT DE KOSTEN. 

3° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING GEWEZEN DOOR EEN ANDER 
RECRTSCOLLEGE DAN RET ROF VAN ASSISEN.
VOORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE. - VER
BREKING VAN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE 
PUBLIEKE VORDERING EN OVER DE VORDERING 

VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VEROORDE
LING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT AL DE 
KOSTEN OF TOT EEN DEEL ERVAN. - VOOR
WAARDEN. 

1° ~onder met eenparigheid van stemmen 
te beslissen en die eenparighe,id in zijn 
arrest vast te steUen, mag het hot van 
beroep de beklaagde niet veroordelen op 
het hager be1"0ep van het openbaa1· mi
nisterie tegen een doo1· de con·ectionele 
rechtbanlc gewezen vonnis van m·ij
spmak (1). (Wet van 4 September 1891, 
art. 2.) 

2° De bu,rgerlijke partij die zich in ver
bl"elcing voorzien heett en wier voorzie
ning verwo1·pen is dient tot de kosten 
van die voorziening veroordeeld te wor
den (2). 

3° Sedert de inwerlcingtreding van de wet 
van 25 October 1950, wanneer het Hot, 
op de voorziening van de beklaagde, een 
arrest gewezen door het hot van beroep 
verbreekt, zowel wat betrett de beslis
sing ove1· de publieke vordering als wat 
betreft de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij, moet deze 
laa tste slechts tot de lcosten ve1·oo1·deeld 
wo1·den wannee1· zij het initiatief tot 
de 1·echtstreekse dagvaa1·ding heett ge
nomen of wannee1· het onde1·zoele werd 
geopend ten gevolge van de aanstelling 
van de bu1·gerlijlee partij; in de andere 
gevallen lean het Hot hetzij de b,urgm·
lij lee partij tot al de lcosten of tot een 
gedeelte ervan ve1·oordelen, hetzij al de 
kosten ten laste van de Staat laten (3). 
(Stilzwijgende beslissing.) 

(TILLEUX, T. QUAIRIA; 
QUAIRIA, T. TILLEUX EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. Aangaande de voorziening van be
klaagcle Tilleux : 

A. Wat de beslissing betreft over de pu
blieke vordering gewezen : 

Over de ontvankelijkheid : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de publieke vordering ingesteld wegens 
inbreuk op artikel 29 van het koninklijk 

(1) Verbr., 26 September 1949 (Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 24); 24 April 1950 (Arr. Verbr., 
1950, biz. 527; Bull. en PAsrc., 1950, I, 584). 

(2) Zie nota 2 onder het arrest (PAsrc., 1951, 
I, 323). 

(3) Zie nota 1, get. R. H., onder het arrest 
(PAsrc., 1951, I, 324). 

_1 __ _ 
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besluit van 1 Februari 1934, ten laste 
van aanlegger (betichting B), verjaard 
verklaart; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 140 van de wet van 18 Juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, bij artikel 2 
van 'de wet van 4 September 1891 aan
gevuld, doordat het bestreden . arrest bij 
wijziging van het beroepen vonms dat aan
legger had vrijgesproken van de betichtin
gen in de dagvaarding bedoeld onder de 
titels A en B (inbreuken op artikelen 418 
van het Strafwetboek en 29 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
op de politic van het vervoer), de eerste 
van deze betichtingen ten laste van aan
legger bewezen heeft verklaard, zonder 
vast te stellen dat het hof van beroep, 
aangaande deze verklaring van strafbaar
heid, met eenparigheid van stemmen zou 
beslist hebben : 

Overwegende dat aanlegger, die in 
eerste aanleg vrijgesproken werd, op het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
en van de burgerlijke partijen, aan de be
tichting A schuldig werd verklaard, en 
door het bestreden arrest veroordeeld op 
grond van artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek; 

Overwegende dat uit de uitgifte van 
het bestreden arrest niet blijkt dat deze 
beslissing door de leden van het hof van 
beroep met eenparigheid van stemmen 
genomen werd, overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 4 September 1891, dat 
deze scbending van een bepaling van open
bare orde de verbreking medebrengt van 
bet bestreden arrest, voor zoveel het de 
veroordeling van aanlegger wegens ge
zegde betichting A uitspreekt; 

B. Aangaande de beslissing gewezen over 
de vordering van de burgerlijke partijen 
Celine Pbilippot, weduwe Quairia (in 
eigen naam en q. q.), Camille Quairia, 
Rene Quairia, Gilbert Quairia, Andre 
Qnairia, Richard Quairia en vennootschap 
« General Accident, Fire and -Life Assu
rance Corporation Ltd JJ : 

Overwegende 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
lijke partijen tegen aanlegger ; 

II. Aangaande cle voorzieningel! van de 
burgerlijke partijen Celine Philippot, we
duwe Quairia (in eigen naam en q. q.), 
Camille Quairia, Rene Quairia, Gilbert 
Quairia, Andre Quairia, Richard Quairia: 

A. Voor zoveel zij tegen het openbaar 
ministerie gericht zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op de publieke vordering, geen enkele ver
ourdeling aan aanleggers oplegt; dat de 
voorzieningen dienvolgens niet ontvanke
lijk zijn; 

B. Voor zoveel zij tegen beklaagde 
Oscar Tilleux gericht zijn : 

Overwegende dat de voorzieningen geen 
voorwerp meer hebben wegens de hierna 
op de voorziening van gezegde Tilleux 
uitgesproken verbreking; 

0. Voor zoveel zij tegen beklaagde Ade" 
lin Soree gericht zijn : 

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

III. Aangaande de voorziening van de 
burgerlijke partij « General Accident, Fire 
and Life Assurance Corporation Ltd JJ : 

Overwegende dat uit de v66r het Hof 
gebracbte stukken niet blijkt dat de voor
ziening aan de partijen waartegen zij ge
richt is zou betekend geweest zijn; clat 
zij clienvolgens, niet ontvankelijk is (Wet
bock van strafv., art. 418) ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest doch enkel voor zoveel het Oscar 
Tilleux scbuldig verklaart aan inbreuk 
op artikelen 418 en 419 van het Straf
wetboek en dat het dienvolgens de ver
oordeling uitspreekt van gezegde Tilleux 
op de publieke vorclering en op de vor
clering van de burgerlijke partijen Celine 
Pbilippot, wecluwe Quairia, Albert Quai
ria, Camille Quairia, Rene Quairia, Gil
bert Quairia, Andre Quairia, Richard 
Quairia en vennootscbap «General Acci
dent, Fire. and Life Assurance Corpo
ration Ltd JJ ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat ondethavig 
arrest zal worden overgescbreven in de 
registers van bet Hof van beroep te Luik 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt de bur
gerlijke partijen Philippot, Albert Quai
ria, Camille Quairia, Rene Quairia, Gil
bert Quairia, Andre Quairia en Richard 
Quairia elk tot een veertiende van de kos
ten andere clan deze van de voorziening 
van de burgerlijke partij «General Acci
dent, Fire and Life Assurance Corpora
tion Ltd n ; veroordeelt de medebelangheb
benden Philippot-Quairia tot een enkele 
vergoeding van 150 frank jegens Adelin 
Soree, veroordeelt de burgerlijke partij 
<< General Accident, Fire and Life Assu
rance Corporation Ltd JJ tot de kosten van 
haar voorziening; laat het overige van de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak alzo beperkt naar bet Hof van 
beroep te Brussel. 

22 .Tanuari 1951. - 2" kamer. - Voorzit
te1· H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
ge~e1·, H. Daubresse. - f!elijlcluidend_e 
conclusie, H. Raoul Hayo1t de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 22 Januari 1951 

io HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE. - BE
VESTIGING VAN DE HOOFDSTRAF VAN GELD
BOETE. - DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
MAG NIET VERZWAAHD WORDEN, WARE ZIJ 
ZELFS LAGER DAN HET WET'l'ELIJK MINIMUM. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BoSMISDRIJ~'. - BURGER
LIJKE VORDERING DOOR EEN PARTICULIER IN
GESTELD. - 0PENRAAR MINISTERIE ZONDER 
1IOEDANIGHEID OM ZICJI TEGEN DE BESLISSING 
TE VOORZIEN. 

1 o Op het enkel hager beroep van be
klaagde heeft de rechter in hoger be
mep, _na bevestiging van de hoofd
straf van geldboete, de macht niet om 
een zwaarde1·e vervangende gevangenis
stmt op te leggen dan deze die uitge
sp!·olcen was geweest, wa1·e die strat 
zelfs lage1· dan het wettelijlc mini
mum (1). 

2° Het openbaar ministerie is zonder hoe
danigheid om zich te voorzien tegen 
een beslissing in hager beroep gewezen 
door de co1Teotionele reohtbanlr, over de 
b11rgerlijke vo1·dering door een partiou
lie·r ingesteld tot he1·stelUng van de door 
een bosmisd1·ijf veroorzaalcte schade. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. STEURBAUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Dinant; · 

Over het enig middel : schending van 
artikel 40 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden vonnis, hoewel het 
Laurent Steurbaut en Victor Steurbaut 
tot correctionele geldboeten veroordeelt, 
slechts bijkomende gevangenisstraffen van 
drie dagen uitspreekt : 

Overwegende dat de politierechtbank te 
Beauraing, bij vonnis van 4 Augustus 
1950, · elkeen van de betichten Steurbaut 
tot drie en vijftig maal een frank geld
boete en tot een subsidiaire gevangenis
straf van drie dagen heeft veroordeeld; 
dat, op het boger beroep der beklaagden, 
het bestreden vonnis deze beslissing heeft 

· bevestigd; 

(1) Verbr., 15 Mei 1950 (A•·r. Ve,·br., 1950, 
biz. 577; Bull. en PAsiC., 1950, I, 645) en nota 2. 
- Zie oak verbr., 23 Juni 1941 (Bull. en PASIC., 

1941, I, 251). 

VERBR., 1951. - 18 

Overwegende dat volgens het advies van 
de Raad van State van 15 October 1806, 
op 12 November 1806 goedgekeurd, de 
toestand van een beklaagde naar aanlei
ding van zijn eigen beroep niet mag -ver
zwaard worden; dat daaruit volgt dat, 
ware zelfs de bijkomende gevangenisstraf 
door de eerste rechter uitgesproken onwet
telijk, de rechter in boger· beroep, na be
vestiging van de hoofdstraf van correc
tionele geldboete, de macht niet had om 
een zwaardere subsidiaire gevangenisstraf 
op te legg·en dan deze die uitgesproken 
was geweest ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende wat de publieke vorde

ring aangaat, dat de substanti1He of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie geen hoedanigheid bezit om zich te 
voorzien tegen de beslissing welke uit
spraak doet over de vordering tot her
stelling van de schade die niet door het 
Beheer van water. en bossen, maar door 
een particulier ingesteld werd ; 

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

22 Januari 1951. - 2• kamer.- Voorzit
ter en Verslaggeve1·, H. Louveaux, voorzit
ter. - GeU_ilcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 22 Januari 1951 

GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
BEKLAAGDEN WEGENS EEN ZEL~'DE MISDRIJF EN 
WEGENS VERSCJIILLENDE MISDRIJVEN VEROOR
DEELD. - HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT AL 
DE KOSTEN VAN ROGER REROEP VAN DE PU
BLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJKHEID. 

Wanneer verscheidene beklaagden door 
hetzelfde arrest wegens een zelfde mis
d!"ijf en wegens verschillende misdrijc 
ven veroordeeld worden, lcunnen zij 
slechts voor het deel der kosten van 
hoger beToep van de pttblieke vordering 
dat bet!"ekkin.Q heett met dit eerste mis
drijf hootdel-ijlc gehouden wo1·den (2). 
(Strafwetb., art. 50.) 

(2) Vm·br., 28 November en 27 December 1949 
(AT1'. Ye•·br., 1950, biz. 171 en 263; B1tll. en 
PASIC., 1950, I, 188 en 283); 13 Februari 1950 
(Arr. J!eTbT., 1950, blz. 380; B1tll. en PASIC., 

1950, I, 409). 
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(LUITING.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 October 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over de voorziening van Philippe 
Luiting : 

Over het middel van ambtswege : schen-
ding van artikel 50 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
tot de kosten van beroep solidair met twee 
medebeklaagden, Gustave Debroux en 
Gustave Bource veroordeelt, dan wan
neer deze laatste aan andere misdrijven 
schuldig werd verklaard : 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie en van aan
legger, het bestreden arrest, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, aanlegger en 
Gustave Debroux heeft veroordeeld wegens 
diefstal met verzwarende omstandighe
den en Gustave Bource wegens dezelfde 
inbreuk en wegens andere diefstallen met 
verzwarende omstandigheden of wegens 
pogingen van diefstallen met verzwarende 
omstandigheden ; 

Overwegende dat, hoewel zekere van 
deze inbreuken aan aanlegger vreemd 
zijn, het bestreden arrest hem nochtans 
solidair met Gustave Bource en Gustave 
Debroux tot de kosten van het hoger be-
roep heeft veroordeeld; -

Overwegende dat luidens artikel 50 van 
het Strafwetboek, aanlegger met Gustave 
Bource en Gustave Debroux slechts hoof
delijk kon gehouden zijn tot het deel 
der kosten van de publieke vordering 
welke betrekking had met het misdi'ijf 
waaraan hij zelf, Gustave Bource en 
Gustave Debroux schuldig waren ver
klaard· 

Wam:uit volgt dat het bestreden arrest 
deze wetsbepaling heeft geschonden; 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen werden 
nagele{)fd en dat de beslissing wettelijk 
is; 

Om die redenen, verbreekt · het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
aanlegger Philippe Luiting solidair met 
de medebeklaagden Gustave Bource en 
Gustave Debroux tot de kosten van beroep 
heeft veroordeeld, en voor zoveel het deze 
kosten te zijnen laste bij lijfsdwang in
vorderbaar verklaart; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger Bource tot de kosten 
zijner voorziening ; veroordeelt aanlegger 

Philippe Luiting tot de helft der kosten 
van zijn voorziening; laat de andere helft 
dezer kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak alzo beperkt naar het Hof 
van beroep te Lnik. 

22 Januari 1951. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. Verslag
gever, H. Daubresse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 Januari 1951 

BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAlii:ER WELKE ONDER 
BETICHTING VAN EEN WANBEDRIJF BElKLAAGDE 
NAAR DE CORR·ECTIONELE RECHTBANK VER
WIJST. - BESCHIKKING DIE DE CONCLUSIES 
VERWERPT WAARniJ DEWEERD WORDT DAT HET 
MISDRIJF IN DE BEVOEGDHEID VAN RET HOF 
VAN ASSISEN VALT. - GEEN BESLISSING OVER 
EEN GESCHIL BETRE~"~"ENDE DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF VAN DE RAAD
KAMER. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMIJN. - S'l'RAFZAKEN. - ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. -
ARREST DAT RET HOGER .BEROEP TEGEN EEN 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER NIET ONT
VANKELIJK VERKLAART. - BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK ;yEGENS EEN WANBEDRJ,TF. - BESCHIK
KING DE CONCLUSIES VERWERPEND WAARBIJ 
DE BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE 
RE;CHTBANK ALS RECHTSPREKEND COLLEGE BE
TWIST. WORDT. - VOORZIENING v66R DE 
EINDBESLISSING NIET ONTVANKELIJK. 

1° is geen beslissing wellce over een ge
schil betTejfende de bevoegclheid van de 
onclerzoeksrechteT of van de TaadkameT 
is gewezen, de beschiklcing van die lca
mer die belclaagde, vervolgd wegens een 
wanbedrijf, naaT de con·ectionele Techt
banlc heett veTwezen, na de conclusies 
veTworpen te hebben waaTbij belclaagde 
beweeTde dat het misdrijf voo1· het hof 
van assisen moest gebracht worden (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc v66r de eindbeslis
sing de voorziening ingesteld tegen een 
arrest ·van de lcame1· van inbesch!tldi
gingstelling, dat het hogeT beToep inge
steld, tegen de beschilclcing van de Taad
lcameT, die belclaagde wegens een wan
bedTijf naaT de COTTecUonele Techtbanlc 
veTwijst, niet ontvankelijk ve1"klaa1·t, 
zelfs wanneeT die beschilcking conclusies 

(1) Verbr., 16 November 1931 (Bull. en 
PAsrc., 1931, I, 286, en conclusie van het open
baar ministerie); nota's 1 en 2 onder verbr., 
24 November 1947 (ibid., 1947, I, 499). 
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va,n bekla'agde vm·werpt, die, zonder de 
bevoegdheid van de ra,adkamer zelve 
te betwisten, beweert dat het bevoegd 
reohtsprekend college het hot van assi
sen en niet de oorreotionele reohtbank 
is (1). 

(OUDEL.J.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat, vervolgd wegens in
brenk op artikelen 4 en 17 van de wet 
van 3 .Januari 1933 op de vervaardiging 
van, de handel in en het dragen van wape
nen, aanlegger bij conclusies v66r de raad
kamer staande heeft gehouden, dat deze 
inbreuken politieke misdrijven uitmaak
ten en dienvolgens, voor het hof van as
sisen moesten gebracht worden; 

Overwegende dat de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik deze 
conclusies heeft verworpen en aanlegger 
naar de correctionele rechtbank heeft ver
wezen · dat het bestreden arrest het door 
aanlegger ingesteld hoger beroep niet ont
vankelijk verklaart; 

Overwegende dat aanlegger de bevoegd
heid van de raadkamer om de door het 
onderzoek vastgestelde lasten te beoorde
len niet ontkend heeft doch enkel betwist 
heeft dat het rechtsprekend college de 
correctionele rechtbank kon zijn; dat het 
bestreden arrest alzo geen beslissing is 
welke. over een geschil betreffende de be
voegdlleid van de onderzoekende rechts
macht is gewezen; dat de voorziening 
v66r de eindbeslissing tegen dit arrest in
gesteld niet ontvankelijk is (Wetb. van 
strafv., art. 416); 

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

22 Januari 1951. - ze kamer. - Voorzit
ter H. Louveaux, voorzitter. Verslag
ge,ler, H. Sohier. - Gelijlr,luidende oon
ol~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 Januari 1951 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - GEZOND
HEIDSTOESTAND VAN DE BEKLAAODE DIE DOOR 

(1) Verbr., 16 November 1931 (Bull. en 
PAsrc., 1931, I, 286, en conclusie van het open
baar ministerie); nota's 1 en 2 onder verbr., 
24. November 1947 (ibid., 1947, I, 499). 

HET GEVANGENISWEZEN TE NEMEN MAATREGE
LEN VEROT. - ARREST BESLISSEND DAT HET 
OPENBAAR BELANG DE HANDHAVING VAN DE 
HECHTENIS VEREIST. - WETTELIJKE BESLIS
SING. 

De kamer van inbesohuldigingstelling 
sohendt geen enkel bepaling van de wet 
van 20 April 187 4 betreffende de voo1·
lopige heohtenis, wanneer zij beslist dat 
het openbaar belang de handhaving van 
de voo1·lopige heohtenis ve1·eist, alhoewel 
de gezondheidstoestand van de beklaa,gde 
zelcere gesohikte maat1·egelen vergt, 
wellce het gevangeniswezen moet nemen. 
(Wet van 20 April 1874, art. 5.) (Stil
zwijgeilde oplossing.) 

(BONVOISIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 11 December 1950 door het Hof 
van beroep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling, gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 5 en 20 van de wet van 20 April 
1874, 97 van de Grondwet, doordat de 
kamer van inbeschuldigingstelling hoe
wei zij vaststelt dat de voorlopige hechte
nis van aanlegger met zijn gezondheids
toestand niet verenigbaar is, niettemin 
deze hechtenis handhaaft om reden dat 
het openbaar belang zulks vereist : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij bevestiging van de op 25 November 
1950 door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik gewezen be
schikking, aanleggers voorlopige hechtenis 
voor een maand handhaaft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst dat, volgens verslag van dok
ter Bobon, «de hechtenis van aanlegger 
van medisch oogpunt uit, thans ondeug
delijk zou zijn ll maar dat het aan het 
gevangeniswezen behoort de maatregelen 
te treffen welke de gezondheidstoestand 
van aanlegger vergt ; 

Overwegende dat het arrest daarmede 
vaststelt, niet, zoals het middel het be
weert, dat de hechtenis van aanlegger 
met dezer gezondheidstoestand onvere
nigbaar is, maar enkel dat de gezond
heidstoestand van aanlegger zekere, ge
schikte maatregelen vereist welke het 
gevangeniswezen moet nemen en welke 
met de handhaving van de voorlopige 
hechtenis verenigbaar zijn; 

Overwegende dat het middel gesteund 
op een onjuiste interpretatie van het ar
rest, in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de subtanW~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 
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.Om cti'e redenen, vei·werpt de voorz~e
lJ.iilg; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

"22 Jarn1ari 1951. - 2" kamer. - Voor
zitter·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
$laggever, H. Daubresse. ,--- Gelijlcluiderule 
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advcocaat-generaal. 

2~ KAMER. - 22 Januari 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VORDERING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - BESLISSJNG 
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER GEDEEL
TELIJK WIJZIGT EN DE ZAAK NAAR DEZE 
LAATSTE TOT VOORTZIGTTING YERWIJST. -
GEEN GESCHIL YOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP OYER ZIJN BEYOEGDHEID 01l!I DE ZAAK 
'l'E YERWIJZEN. - VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTYANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc, de voor·ziening, inge
, steld v66r de eindbeslissing over· de vor
. dedng van de bttrge!'lijlce par·tij, tegen 
de beslissing van de r·echter in hager· be
roep, die het vonnis waar·tegen bemep, 
wat betrett die vorde!'ing, gedeeltelijlc 
wijzigt en de zaa1c naar de eerste rech
ter tot voor·tzetting verwijst, .wanneer· 
geen geschil o.ver· zijn bevoegdheid om 
de zaalc alzo te verw·ijzen vom· de rech
ter· in hager· beroep is opger·ezen (1). 

(DELII!:GE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Bergen; 

I. Over de voorziening van Maurice De
liege, beklaagde : 

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

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

B. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het beroepen volinis wijzigt door het de
finitief aan de burgerlijke partij toege" 

(1) Zie nota 1, getekend R. H., onder het 
arrest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 329. 

kend bedrag van de schadevergoeding te 
verminderen en een expertise te beve
len betreffende de zedelijke scllacle, het 
verlies van de professionele toestand en de 
gedeeltelijk bestendige onbekwaarnheid 
van de burgerlijke partij; dat het bestre
den vonnis de partijen tot voortzetting van 
de zaak naar de eerste recllter verwijst; 

Overwegende, enerzijds, dat, llet bestre
den vonnis de reclltsrnacht van de rechter 
over de grond betreffende de vordering 
van de burgerlijke partij niet uitput; dat, 
anderzijds, geen enkel geschil over de be
voegdheid v66r de rechter in hoger beroep 
is ontstaan; 

Dat clienvolgens de voorziening, inge
steld v66r de eindbeslissing niet ontvan
kelijk is (Wetboek van strafvordering, 
art. 416); 

II. Over de voorziening van Michel 
Gleboff, burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken v66r 
het hof gebracht niet blijkt dat deze par
tij haar voorziening zou betekend hebben 
aan de partijen waartegen zij gericht is, 
zoals artikel 418 van het Strafwetboek 
het voorschrijft; dat de voorziening dus 
niet ontvankelijk is; 

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

22 Januari 1951. - 2" kamer. - Voor
zittei', H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse.- Gelijlcluiderule 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 23 Januari 1951 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE C!USISBELASTING. - BELASTING, 
YOOR ZOVEEL ZIJ VERSCHULDIGD IS NAAR RATO 
VAN DE INKOMSTEN UI'l' ONROERENDE GOEDE
REN, GEVESTIGD TERZELFDERTIJD EN VOLGENS 
DEZELFDE MODALITEITEN ALS DE GRONDBELAS
TING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
NATIONALE CRISISBELASTING. - ZETTING, 
HEFFING EN INVORDERING. - GESCHIEDEN 
YOLGENS DE YOORSCHRIFTEN VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOM
STENBELASTINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
NATIONALE CRISISBELASTING. - BELASTING 
W AAROP HET RECHT OP KWIJTSCHELDING OF 
YERMINDERING VAN BELASTING, TOEGESTAAN BlJ 
AHTIKEL 13, PARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGE· 
SCHAKELDE wFTTEN, TOEPASSELIJK IS. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - RECHT VAN 
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RECLAMATIE BI.J DE DIRECTEUR. - KAN 
SLECHTS NA OPKOHIERBRENGING VAN DE GROND
BELASTING UITGEOEFEND WORDEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - VERVALLEN 
VAN HET RECHT OP KWIJTSCHELDING OF VER
MINDERING VAN DE GRONDBELASTING TOEGE
STAAN BIJ ARTIKEL 13, PARAGRAAF 1, VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - RECHT DAT 
BLIJFT BESTAAN WAT BETREFT DE CRISISBE
LASTING. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE ORISISBELASTING. - PERSONELE 
BELASTING. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE ORISISBELASTING. - VESTIGING 
VAN EEN JJIJKOMENDE AANSLAG TEN BEDRAGE 
VAN HET VERSOHIL TUSSEN DE BELASTJNG 
BEREKEND OP BASIS VAN HET GEHEEL VAN 
DE ONROERENDE GOEDEREN EN DE BELASTING 
DIE REEDS UIT HOOFDE VAN DEZELFDE GOE
DEREN AFZONDERLIJK BETAALD WERD. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE ORISISBELASTING. - BIJKOMENDE 
ORISISBELASTING BEREKEND OP DEZELFDE 
GRONDSLAG ALS DIE VAN DE BIJKOMENDE 
GRONDBELASTING VOORZIEN BIJ AR'l'IKEL 13, 
PARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN, DOOH MET EEN GELIJKMATIG AAN
SLAGPERCENTAGE VAN 3 T. H. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE ORISISBELASTING. - BELASTING 
DIE GEEN BIJKOMENDE GRONDBELASTING UIT
MAAKT, MAAR EEN BI.TZONDERE EN PERSONELE 
VAN DEZE VERSOHILLENDE BELASTING. 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIREOTEUR. - VER
WIJZING NAAR DE ADMINISTRATIE TEN EINDE 
BEREKENING VAN DE ON'l'HEFFINGEN VOLGENS 
RET DOOR RET HOF VAN BEROEP BEPAALD 
PRINCIPE. - WETTELIJKHEID. 

1° De nationa~e crisisbe~asting, verschtll
digd naa;· mto van de inlcomsten uit 
on;·oerende goederen, wo;·dt terzelfder
tijd en vo~gens deze~fde modaliteiten als 
de grondbelasting gevestigd. (Besluit 
van 16 Juni 1941, betreffende de natio
nale crisisbelasting, art. 4, par. 1.) 

2o De wettelijlce voo;·schriften betreffende 
de zetting, de heffing en invordering van 
de inlcomstenbelastingen zijn van toe
passing op de nat-ionale crisisbelasting. 
(Besluit van 16 Juni 1941, betreffende de 
nationale crisisbelasting, art. 7.) 

3° Het ;·echt op lcwijtschelding of ve;·min
dering van belasting naar verhouding 
van het ve;·schil tt(,ssen het lcadastraa~ 
inlcomen en het werlcelijlc ve1"7cregen in
lcomen, in de voo;·waarden bepaald bij 
artilcel13, pamgmaf 1, van de samenge
schalcelde wetten, is van toepassing op 
de nationale crisisbelasting. 

4° H et recht van ;·eclamatie bij de direc
teu;· tegen een aanslag in de .nationale 
crisisbelasting lean slechts wo;,den uit
geoefend na vestiging van de aanslag 
van de belastingplichtige op gmndslag 
van de lcadastra~e inlcomsten en, bijge
volg, na oplcohierb;·enging van de grond
belasting. (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld op 
3 Juni 1941, art. 61, paragraaf 4.) 

5° Het recht op lcwijtschelding of vermin
daring blijft bestaan, wat bet;·eft de na
tionale c1'isisbelasting, wannem· de aan
slagen in de gmndbelast-ing, wellce op 
grondslctg van de lcadastrale inlcomsten 
op de lcohieren gebmcht zijn geweest, 
defin'itief zijn gewo;·den bij ontstentenis 
van een vm·zoek om lcwijtschelding of 
ve;·mindering ofwel omdat dergelijlce 
aanvraag, wijl te laat inged·iend, afge
wezen is geweest. 

6° De nationale C1"isisbelasting is een per
sonele belasting wellce een _qeheel inkom
sten treft en niet een zalcelijlce belasting 
welke de afzonde1"l·ijlc genomen inkom
sten treft. 

7° Ten einde de p;·ogressiviteit van de na" 
tionale crisisbelasting tot valle uitwe;·
king te laten lcomen voorziet a;·tilcel 4, 
parag;·aat 2, van het besluit van 16 Juni 
1941 bet1·effende die be lasting, de vesti
ging van een bijlcomende aanslag ten 
bed;·age van het .v.erschil tussen de be
lasting be;·elcend op basis van het totaal 
bed;·ag der lcadastmle inlcomsten . van 
het gezamenlijke de·r in het Rijlc gelegen 
onmerende goederen en de reeds, uit 
hoofde van dezelfde goederen, afzonder
lijlc betaalde belasting. 

go Wanneer een bijkomende gmndbe-· 
lasting geheven wo;·dt lcrachtens a;·ti
lcel 13, pa;·ag;·aaf 1, van de samenge
schalcelde wetten, is oolc een bijkomende 
nationale crisisbelasting ve;·schuldigd, 
op dezelfde basis, doch met een gelijk
matig aanslagpercentage van 3 t. h. 
(Besluit van 16 Juni 1941, art. 4, par. 3.) 

9° De nationale c1"isisbelasting, weUce ver
schuldigd is naa;· rata van de inlcomsten 
uit onmerende e·igenclommen is geen 
bijlcomende cedulaire belasting op 
de inlcomsten tdt grondeigendommen, 
maa;·, ofschoon op dezelfde basissen als 
de grondbelasting berelcend, is zij even
we! een bijzonde;·e en personele, van 
deze verschillende belasting. 

10° Wannee;· het hot van beroep in zalce 
di;·ecte belastingen uitspraalc doet, 
ave;· een verhaal van de belastingplich-· 
tige tegen een beslissing van de di;·ec
teu;·, mag het, na het principe vermeld 
te hebben hetwellc aan de administ1·atie 
toelaat de maatregelen ter uitvoering 
van zijn beslissing te nemen, aan de 
administ;·atie de taalc ove;·laten het be~ 
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d1·ag der onthejJingen te berelcenen 
waartoe de toepassin.Q van de 7titge
dntJcte 1·egel aan lei ding moet geven (1). 
(W etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, 
art. 67 ; wet van 6 September 1895, art. 7 
en volg.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANOIEN, 
T. MORISSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Maart 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
nrtikelen 112 van de Grondwet, 1, · 2, 4, 
lid 1, 13, lid 1, en 61, lid 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 4, lid 1 en 2, en 7 van het 
besluit van 16 Juni 1941 betreffende de 
nationale crisisbelasting, doordat het be
streden arrest ten onrechte heeft beslist 
dat, om overeenkomstig de wet te worden 
vastgeste1d, de grondslagen van de aan
slag in de bijkomende nationale crisis
belasting ingevoerd krachtens voormeld 
artikel 4, lid 2, van het besluit van 
16 Juni 1941, onafhankelijk van de . als 
hoofdaanslagen op de kohieren gebrachte 
aanslagen. in de grondbelasting en in de 
nationale crisisbelasting behoren te wor
den bepaald, en door rekening te houden 
met de werkelijke netto-inkomsten ver
wezenlijkt gedurende het jaar van de 
aanslag voor zoveel het verschil tussen 
deze inkomsten en de Jiadastrale inkom
sten ten minste 15 t. h. van het kadastraal 
inkomen bereike, zelfs indien gezegde 
hoofdaanslagen op definitief geworden 
grondslagen van de kadastrale inkomsten 
op de kohieren zijn gebracht geweest : 

Overweg·en{le dat luidens artikel 4, lid 1, 
van het beslnit van 16 Juni 1941, de na
tionale crisisbelasting, verschuldigd naar 
rato van de inkomsten uit onroerende ei
gendommen, gevestigd wordt terzelfdertijd 
en volgens dezelfde modaliteiten als de 
grondbelasting, en dat artikel 7 van het
zelfde besluit bepaalt dat de wetsvoor
schriften betreffende de zetting, de heffing 
en de invordering van de inkomstenbelas
tingen op de nationale crisisbelasting van 
toepassing zijn ; 

Overwegende dat deze wetsbepalingen 
op de nationale crisisbelasting welke naar 
rato van inkomsten uit de onroerende 
eigendommen verschuldigd is, artikel 13, 
lid 1, van de samengeschakelde wetten op 
de inkomsten toepasselijk maken, hetwelk 

(1) Zie verbr., 25 Januari 1949 (Arr. Verb,·., 
1949, .biz. 72; Bull. en PAsrc., 1949, I, 80, en 
nota 1). 

aan de belastingplichtige een recht op 
kwijtschelding of vermindering van de be
lasting verleent naar verhouding van het 
verschil tussen het aangeslagen kadas
traal inkomen van de vaste goederen en 
hun werkelijk gedurende het belastingjaar 
verkregen inkomen in zover dit ver
. schil ten minste 15 t. h. bereikt, en dat, 
naar luid van gezegd artikel 13, lid 1, 
alsmede van artikel 61, lid 4, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, hetwelk aan de be
lastingplichtige toestaat door middel van 
een bezwaarschrift bij de directeur der be
lastingen zijn recht op kwijtschelding of 
vermindering van de belasting te laten 
gelden, dit recht slechts kan worden uit
geoefencl na vestiging van de aanslag van 
de belastingplichtige op grondslag van de 
kadastrale inkomsten, en bijgevolg, na op
kohierbrenging van de op deze grondslag 
gevestigde belasting ; 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
hetgeen aanlegger staande hoiidt, de le
den 2 en 3 van artikel 4 van het besluit 
van 16 Juni 1941 niet tot gevolg hebben 
de toepassing van artikel 13, lid 1, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen in zake nationale 
crisisbelasting te beperken, en deze bepa
ling niet toepasselijk te maken, wanneer 
de aanslagen in de grondbelasting welke 
op grondslag van de kadastrale inkomsten 
op de kohieren gebracht zijn geweest, bij 
ontstentenis van een verzoek om kwijt
schelding of vermindering definitief zijn 
geworden, ofwel omdat dergelijk verzoek, 
wijl te laat ingediend, afgewezen is ge
weest; 

Overwegende dat de eerste dier bepalin
gen, welke vreemd is aan het aan de be
lastingplichtige bij artikel 13, lid 1, van 
de samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen toegestane recht op kwijt
schelding of vermindering, uitgaat bier
van dat de nationale crisisbelasting een 
personele belasting is welke een geheel in
komsten treft en niet een zakelijke be
lasting welke de afzonderlijk genomen 
inkomsten treft; dat zij als voorwerp 
heeft de bij artikel 4, lid 1, van het be
sluit van 16 Juni 1941 voorgeschreven pro
gressiviteit van de nationale crisisbelas
ting tot volle uitwerking te laten komen, 
door de vestiging van een bijkomende 
aanslag toe te laten ten bedrage van het 
verschil tussen de belasting berekend op 
basis van het totaal bedrag van de kadas
trale inkomsten van het gezamenlijke van 
de in het Rijk gelegen onroerende goede
ren en de, nit hoofde van dezelfde onroe
rende goederen, door dezelfde belasting
plichtige reeds betaalde nationale crisis
belasting; 

Overwegende dat de tweede dier bepa
lingen van het principe van de progressi-



-279-

viteit van de nationale crisisbelasting af
wijkt in geval van toepassing van arti
kel 13, lid 1, van de samengeschakelde 
wetten, aangevuld bij artikel 3 van de 
wet van 28 Juli 1938, en met een gelijk
matig aanslagpercentage van 3 t. h. de 
aanvullende belasting treft welke de ad
ministratie krachtens dit artikel gemach
tigd is te heffen, wanneer het werkelijk 
netto-inkomen van verhuurde en tot be
drijfsdoeleinden gebruikte onroerende goe
deren met minstens 15 t. h. het kadastraal 
inkomen overschrijdt; 

Overwegende dat de nationale crisisbe
lasting welke verschuldigd is naar rato 
van de inkomsten nit onroerende eigen
dommen geen bijkomende cedulaire be
lasting op de inkomsten nit grondeigen
dommen nitmaakt; dat zij, ofschoon op 
dezelfde basissen als de grondbelasting be
rekend, evenwel een bijzondere en perso
nele van deze verschillende belasting 
is ; dat de omstandigheid dat de aanslagen 
in de grondbelasting definitief op basis 
van de kadastrale inkomsten op de ko
hieren zijn gebracht geweest, de belasting
plichtige niet zou knnnen beletten bij de 
vestiging van de nationale crisisbelasting 
op dezelfde onroerende goederen, het recht 
op kwijtschelding of vermindering te la
ten gelden hetwelk hem bij artikel 13, 
lid 1, van de samengeschakelde wetten 
wordt verleend; dat de afwijzing, om re
den dat het te laat is ingediend geweest, 
van een verzoek om kwijtschelding of 
vermindering van de grondbelasting geen 
beletsel zou kunnen nitmaken tot het later 
indienen binnen de wettelijke termijnen 
van een verzoek om kwijtschelding of 
vermindering van de nationale crisisbelas
ting; 

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

artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 13, 
lid 1, 65, 66 en 67 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen samenge
schakeld bij beslnit van 3 Jnni 19.41 en 
voor zoveel als nodig bij besluit van 
31 Juli 1943, van artikelen 4, lid 1 en 2, en 
7 van het besluit van 16 Juni 1941 betref
fende de nationale crisisbelasting, van 
artikel 130 van het Wetboek van bnrger
lijke rechtsvordering, doordat het hof in 
het beschikkend gedeelte van zijn arrest 
heeft beslist dat verzoeker recht heeft op 
vermindering van de bewiste aanslag in 
de mate waarin deze is berekend ge
weest naar rato van kadastrale inkomsten 
welke de door verzoeker in 1943 nit de 
overeenstemmende onroerende goederen 
behaalde netto-inkomsten overschrijden 
met een hoegrootheid die ten minste 
15 t. h. dezer inkomsten bereikt, . en de 
beslissing tevens de betwiste aanslag nie
tig heeft verklaard in de mate waarin hij 
de hier te voren bepaalde grenzen te 

buiten gaat, en de Belgische Staat tot de 
kosten heeft veroordeeld, dan wanneer het 
niet beslist of, ter zake, de bij artikel 13, 
lid 1, van de samengeschakelde wetten 
voorziene voorwaarden om een verminde
ring van grondbelasting te genieten, feite
lijk verenigd zijn, en het de zaak naar 
de directeur verwijst : 

Overwegende dat het hof bij het be
streden arrest de betwisting welke haar 
was onderworpen, niet nit handen heeft 
gegeven ten voordele van de directeur der 
belastingen; dat, uitspraak doende over 
een verhaal tegen een beslissing waarbij 
de directeur een op artikel 13, lid 1, 
van de samengeschakelde wetten op 
de inkomsten gegronde aanvraag om 
kwijtschelding of vermindering van de na
tionale crisisbelasting, welke verschuldigd 
was nit hoofde van inkomsten nit onroe
rende eigendommen, heeft afgewezen om 
de enige reden dat een gelijkaardige, 
voordien naar aanleiding van de toepas
sing van de grondbelasting op dezelfde on
roerende goederen voorgebrachte aan
vraag afgewezen was geweest, om reden 
dat zij te laat ingediend werd, het hof 
deze beslissing heeft vernietigd; dat het, 
over de grond uitspraak doende, beslist 
heeft « dat verweerder recht had op ver
mindering van de · belasting in de mate 
waarin deze berekend is geweest naar rato 
van kadastrale inkomsten welke de door 
verzoeker in1943 uit de overeenstemmende 
onroerende goederen behaalde netto-in
komsten overschrijden met een hoegroot
heid die ten minste 15 t. h. dezer inkom
sten bereikt >>; dat het «de litigieuze aan
slag heeft vernietigd in de mate waarin 
hij de alzo omschreven grenzen te buiten 
gaat en de Belgische Staat heeft veroor
deeld tot teruggave der sommen welke 
uit hoofde dier aanslagen onrechtmatig 
geind zouden zijn geweest » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus het principe vermeldt hetwelk aan 
de administratie toelaat de maatregelen 
ter tenuitvoerlegging van de beslissing 
van het hof van beroep te nemen, terwijl 
het aan de administratie zelf de taak 
overlaat het bedrag der ontheffingen te 
berekenen welke de toepassing van de uit
gedrukte regel moet veroorzaken ; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

23 Januari 1951. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Vandermersch. - Gelijlc
luidende conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 23 Januari 1951 

1 o SPECIALE EN UITZONDElRLIJKEl 
BEJLASTING OP DE WINSTEJN UIT 
ZElKElREl VALUTA-SPEJCULATIEJS. -
AANSLAG IN DE BELASTING. - AANSLAG GERE
GELD OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 55 TOT 57 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN, BEHOU
DENS DE TUSSENKOMST VAN DE AANSLAGCOM
MISSIE. 

2° SPECIALE EN UITZONDElRLIJKEl 
BElLASTING OP DEl WINSTEJN UIT 
ZElKElREl VALUTA-SPEJCULATIES. -
VERIFICATIEPROCEDURE OVEREENKOMSTIG AR
TIKELEN 55 TOT 57 VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN, BEHOUDENS DE TUSSENKOMST VAN DE 
AANSLAGCOMMISSIE. - BEWIJSLAST OP DE 
ADMINISTRATIE RUSTEND. - BEWIJS VAN DE 
VOORWAARDEN OM DE BIJ ARTIKEL 2, PARA
GRAAF 1, VAN DE WET VAN 14 JUNI 1937 YOOR
ZIENE VRIJSTELLINGEN TE GENIETEN, TEN LASTE 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE BLI.JVEND. 

3° INKOMSTENBElLASTINGEN. -
VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING Y AN DE DIRECTEUR OYER DE RE
CLAMATIE VAN DE BELASTINGPLICHTiGE. -
AARD EN UITGESTREKTHEID VAN DE TUSSEN
KOMST VAN HET HOF VAN BEROEP. 

¥ INKOMSTENBELASTINGElN. -
VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUI: OVER DE RE
CLAMATIE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. -
J\1IDDELEN TOT STAVING VAN HET VERHAAL IN
GEROEPEN. - M.OGEN GEEN NIEUWE EIS OM
VATTEN. 

5° SPECIALE EN Ul'l'ZONDElRLIJKEl 
BELASTING OP DEl WINSTElN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPECULATIEJS. -
BELASTING NIET TOEPASSELIJK OP DE NIJVE
RAARS EN HANDELAARS DIE GEWOONLIJK BUI
TENLANDSE WAREN KOPEN EN DE GEWOONTE 
HEBBEN ZICH DOOR YREEMDE DEVIEZEN TE 
DEKKEN. 

6° SPECIALE EN UITZONDElRLIJKEl 
BELAS'l'ING OP DEl WINSTEN UIT 
ZElKEREl VALUTA-SPECULATIES. -
BELASTING NIET TOEPASSELIJK OP DE AANKO
PEN VAN VREEMDE DEVIEZEN GEDAAN OM ZICH 
BEROEPSHALVE TEGEN EEN WISSELRISICO TE 
DEKKEN. - BEGRIP VAN HET WISSELRISICO 
IN HET BEDRIJF. 

1 o De aanslagen in de speciale en ~titzon
derlijlce belasting op de winston uit 
zelcet·e valttta-speculaties worden door 
de contmlew· det· belastingen geregeld 
overeenlcomstig cle bepalingen van arti
lcelen .55 tot 5"1 van de samengeschalcelde 
wetten OZJ de inlcomstenbelastingen, be
hondens dat de tttssenlcomst van de aan
slagcommissie in geen geval vereist 
uJonlt. (Wet van 14 Juni 1937 tot in
stelling van een speciale en uitzonder
lijke belasting op de winsten uit zekere 
valuta-speculaties, art. 5.) 

2° Het teit clat, onder het regime van de 
wet van 11; J~tni 198"1 tot installing van 
een speciale en ttitzonclerlijke belasting 
op de winst·en uit zelcere valttta-specula
ties, iedere tussenkomst vctn- de aansla.g
commissie uitgesloten is, heett voot· ge
volg dat, in de procedure van verificatie 
der aangitten, cle bewijsla.st 01J cle admi
nistt,atie rust. 

De belastingplichtige blijjt nochtans ge
hotulen het · bewijs te levcren van de 
voot·waarden die hem in staat stollen om 
de bij artilcel 2, § 1, van de wet van 
11; Juni 193"1 voorziene vrijstellingen te 
genieten. (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld op 
3 Juni 1941, art. 55; wet tot instelling 
van een speciale en uitzonderlijke be
lasting op de winsten uit zekere valuta-
speculaties, art. 2 en 5.) -

3° Het hot van bet·oep, b·ij hetwellc het 
verhactl van een belastingplichtige tegen 
een besliss·ing van de dit·ecteur der be
lastingen ·aanhangig is, velt oordeel in 
eerste en in laatste aanleg. 

Aan z·ijn lcennisneming is de geheelheid 
van de fiscale betwisting opgedragen, 
welke door het bezwaarschritt van de 
belastingplichtige aan het onderzoek 
van de directettr onderworpen werd (1). 
(W etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 61 en 67 ; wet van 6 Sep
tember 1895, art. 7 en volg.) 

4° Tot staving van zijn verhaal tegen de 
beslissing van de dit·ectetw, mag de be
lctstingplichtige voot· het hot van bemep, 
iede-r voot· de directmtr niet opgewm·pen 
middel inroepen, mits clit middel de aard 
van het oo-rspronlcelijk bezwaarschritt 
niet wijzigt en geen enkele niettwe eis 
omvat welke onderscheiden is van 
degene die. aan de d·irectetw is onder
wot·pen geweest ot welke op een ver
schillende jurid·ische oorzaalc gegrond 
is (2) . (W etten betreffende de inkom-

(1) Zie verbr., 13 Januari 1932 (Bull. en 
P ASIC., 1932, I, 22, en de conclusie van het 
openbaar ministerie); 17 Februari 1936 (ibid.., 
1936, I, 154); 14 Februari 1938 (ibid.., 1938, I, 
42); 8 Juni 1938 (ibid., 1938, I, 197, en de con
clusie van het openbaar ministerie) ; nota 2 
onder verbr., 29 Maart 1949 (ibid., 1949, I, 253). 

(2) Zie verbr., 19 Februari en 23 December 
1947 (A1·r. Verbr., 1947, blz. 46 en 431; Bull. en 
PAsrc., 1947, I, 63 en 560); 1 Juni 1948 (Arr. 
Ve,·br., 1948, blz. 305; Bull. en PAsrc., 1948, I, 
353); 29 Maart 1949 (Arr. Yerbr., 1949, blz. 217; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 249); 10 Januari 1950 
(Bull. en PAsrc., 1950, I, 587, en conclusie van 
het openbaar ministerie); 17 October 1950 
(An. Yerb1·., 1951, blz. 60; Bull. en PAsrc., 
1951,. I, 73, en conclusie van het openbaar mi
nisterie). 
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,;tenbelastingen, art. 61 en 67; wet van 
6 September 1895, art. 7 en volg.) 

5° De speciaZe en ttUzonderlijlce belasting 
op de winsten nit zelcere vaZttta-speatt
Zaties is niet toepasselijlc op de nij
vemars en handelaars d'ie, gewoonlijlc 
bttitenlandse waren lcopend, de ge
woonte hebben niet aUeen ten behoeve 
van iede1·e operatie doch oolc in fttnot,ie 
van de no1·male voontitzichten van de 
omvang httnner handelsven·ichtingen 
zich door vreemde cleviezen te clelclcen. 
(Wet van 14 Juni 1937 tot instelling van 
een speciale en uitzonderlijke belasting 
op de winsten uit zekere valuta-specu
laties, art. 2.) 

6° De bepaling waa·rbij de speciale en ttit
zonde1'lij lee be lasting op de winsten nit 
zelceTe valttta-specttlaties niet toepasse
Zijlc is op aanlcopen van buitenlandse 
deviezen gedaan om zich beroepshalve 
tegen een wisselTisico te delclcen betttigt 
van de wiZ van de wetgeve1· de vrij
steUing van de belasting uit te 1n·eiden 
tot de aanlcopen van buitenlandse davie
zen verricht door nijveraars en hande
laars wellce, er bij contract toe gehouden 
zijnde in bttitenlanse deviezen termijn
betalingen te doen en verlangende zich 
tegen de schommelingen van de wissel 
te delclcen, onmiddellijlc tot deze aan
lcopen zijn ove1·gegaan n~et het doel 
late,r httn betalingsverbintenissen na te 
lcomen. (Wet van 14 Juni 1937 tot in
stelling van een speciale en uitzonder
lijke belasting op de winsten uit zekere 
valuta-speculaties, art. 2.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( THE BELGIAN 
TIRE 0° GOODYEAR. )) ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Februari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste micldel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322 en 1354 van het Burgerlijk Wet
boek, 141 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvm;dering, 55 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, hetwelk op de speciale en 
uitzonderlijke belasting op de winsten uit 
zekere valuta-speculaties toepasselijk 
gemaakt werd bij artikel 11 van de wet 
van 14 Juni 1937, 1, 2, 3 en 8, lid 1, van 
laatstgenoemde wet, doordat het bestre
den arrest beslist dat, volgens de aan
gifte van verzoekster, he:t bedrag der 
aankopen van buitenlandse deviezen welke 
zij heeft verricht ten einde de betaling 
van haar leveringen te verzekeren en zich ' 
tegen het wisselrisico te dekken, voor het 
tijdperk van 1 November 1934 tot 1 Fe-

bruari 1935, 993.870,15 Belgische frank be
loopt en dat, voor het tijdperk van 1 Fe
bruari tot 29 Maart 1935, de aan
koopswaarde van buitenlandse deviezen 
2.158.393,10 Belgische frank bedroeg, en 
dat de administratie, door staande te hou
den dat de aangifte. van verzoekster be
treffende het bedrag harer aankopen van 
buitenlandse deviezen onjuist is en onder 
het werkelijke cijfer blijft, het bewijs 
dezer bewering niet bijbrengt, en doordat 
het arrest besluit dat, op grondslag van 
de aangegeven cijfers, de belasting niet 
verschuldigd is voor het tijdperk van !No
vember 1934 tot 1 Februari 1935, vermits 
dit cijfer geen 1.000.000 frank bereikt, 
dan wanneer ten eerste : blijkens de hier
bijgevoegde, door de gritffier van het hof 
van beroep voor eensluidend verklaarde 
afschriften : a) verweerster op 6 Juni Hl39 
een aanvullende aangifte heeft ingediend 
betreffende haar aankopen van buiten
landse deviezen voor het tijdperk van 1 No
vember 1934 tot 31 Januari 1935; dat deze 
aanvullende aangifte, voor dit tijdperk, 
aankopen van ponden sterling vermeldt 
welke 7.000 + 4.000 + 20.000 = 31.000 £ be
lopen, dit is een bedrag van 3.298,304 Bel
giselle frank; b) dat de controleurschatter 
der belastingen, door kennisgeving van 
verbetering aan belanghebbende vennoot
schap, overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 55 van cle samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
heeft laten weten dat, overeenkomstig de 
nadere aanduidingen in de bijlagen A en 
B bij deze kennisgeving, de aankopen van 
buitenlandse deviezen wier omvang werd 
bepaald door rekening te houden ener
zijds, met de door de vennootschap ver
schafte nieuwe inlichtingen en anderzijds 
met uit de boekhoudingsbescheiden van de 
vennootschap geputte gegevens, bedra
gen : eerste tijdperk : van 1 November 
1934 tot 1 Februari 1935 : 29.100 pond 
sterling voor 3.087.179,50 Belgische frank 
en 15.700 dollar voor 338.157,75 Belgische 
frank, totaal 3.425.337,25 Belgische frank; 
tweede tijdperk : van 1 Februari tot 
29 Maart 1936 : 19.160 - 2 - 0 pond ster
ling voor 1.991.001,25 Belgische frank en 
4.185,96 dollar voor 89.786,95 Belgische 
frank, totaal 2.080.788,20 Belgische frank; 
c) dat de Staat, bij voor het ho;f' neder
gelegde conclusies heeft aangevoerd dat 
verzoekster zelf aangaf tussen November 
1934 en Februari 1935 voor 3.298.304,50 fr. 
buitenlandse deviezen te hebben aange
kocht, en dat na verificatie bleek dat zij 
er voor een totaal van 3,425.337,25 frank 
had aangekocht ; ten tweede : dat het 
totaal der aankopen van buitenlandse de
viezen in aanmerking moet worden geno
men, en niet enkel het saldo van gezegde 
aankopen na aftrekking der vrijstellingen 
van belasting; dat dit saldo belastbaar 
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is zelfs indien het niet 1.000.000 of 
100.000 frank beloopt : 

Overwegende dat, blijkens de door aan
legger overgelegde en bij zijn voorziening 
gevoegde stukken, de verwerende vennoot
schap, zich schikkend naar het voorschrift 
van artikel 4 van de wet van 14 Juni 1937 
tot instelling van een belasting op de 
winsten uit zekere valuta-speculaties, op 
3 Februari 1938 een aangifte heeft inge
diend waarin vermeld was dat zij Bel
giselle franken voor buitenlandse devie
zen op termijn had verkocht ten bedrage 
van !)93.870,15 frank tussen 1 Novem
ber 1934 en 31 Januari 1935, en ten be
drage van 2.158.193,10 frank tussen 1 Fe
bruari 1935 en 29 Maart 1935; dat zij op 
6 Juni 1939 bij de administratie een aan
vullende aangifte indiende welke een glo
baal bedrag · van aankopen van buiten
landse deviezen groot 3.298.204,50 frank 
vermelclcle voor het tijdperk van 1 N ovem
ber 1934 tot 31 J anuari 1935 ; dat de con
troleur der belastingen, bij kennisgeving 
van verbetering van 5 Juni 1941, aan de 
verwerencle vennootschap liet weten dat 
« uit door de administratie ingewonnen 
inlichtingen bleek dat de aangegeven be
dragen van aankopen van deviezen niet 
juist waren >>, dat er aanleiding toe was 
ze voor het eerste tijclperk van 1 Novem
ber 1934 tot 31 Januari 1935 op 3.425.337,15 
frank te bepalen, en op 2.080.788,50 frank 
voor het tweede tijdperk, dit is op een to
taal bedrag van 5.506.125,45 frank, en dat, 
na aftrekking van 3.571.285,86 frank we
gens vrijstellingen, het belastbaar saldo 
1.934.800 frank bedroeg; dat verweerster 
op grondslag van dit bedrag werd aange
slagen; 

Overwegende dat daarenboven nit de 
overgelegde documenten blijkt dat de ver
werende vennootschap, wanneer zij haar 
aanvullende aangifte van 6 Juni 1939 heeft 
ingediend, er zorg voor heeft gedragen 
voorbehoud te maken, hetgeen insluit 
dat de er in vermelde operaties niet 
moesten worden aangegeven ; 

Overwegende dat, om reden van dit 
voorbehoud, de aanvullende aangifte van 
de verwerende vennootschap tegen haar 
geen titel zou kunnen verschaffen, noch 
tot grondslag voor de belasting zou kun
nen dienen; dat zij evenmin, in geval 
van betwisting en van verificatie, tot ge
volg zou kunnen hebben in het nadeel van 
de belastingplichtige de bewijslast om te 
keren welke de wet op de administratie 
doet rusten; 

Overwegende, inderdaad dat, luidens 
artikel 5 van de wet van 14 .Tuni 1937, de 
aanslagen in de speciale en uitzonderlijke 
belasting op de winsten uit zekere valuta
speculaties door de controleur der belas
tingen worden geregeld overeenkomstig de 
bepalingen van artikelen 55 tot 57 van de 

samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen,. behoudens dat de tussen
komst van de aanslagcommissie in geen 
geval vereist wordt; 

Overwegende dat deze wetsbepaling, al 
schrijft zij ook voor dat de belasting bij 
toepassing van artikel 55 van de samenge
schakelde wetten wordt geregeld, niette
min iedere tussenkomst van de aanslag
commissie uitsluit; dat deze uitsluiting tot 
gevolg heeft, wanneer de administratie 
haar toevlucht neemt tot de door gezegd 
artikel 55 ingestelde verificatieprocedure, 
op haar cle bewijslast te doen rusten, ter
wijl de belastingplichtige er enkel toe ge
houden blijft, naar luid van het tweede 
lid van artikel 2 van de wet van 14 Juni 
1937, het bewijs te leveren van de voor
waarden welke hem toelaten de vrij
stellingen te genieten welke bij het eerste 
lid van dit artikel zijn voorzien; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden ar
rest geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 61, 65 en 66 van de samengescha
kelde wetten · betreffende de inkomstenbe
lastingen en 464 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, doordat het 
bestreden arrest het in het verhaal in ha
ger beroep met betrekking tot het bedrag 
der aankopen van buitenlandse deviezen 
ingeroepen middel ontvankelijk heeft ver
klaard dan wanneer clit bedrag noch 
in het bezwaarschrift van de vennoot
schap; noch in de door het arrest gewij
zigde beslissing betwist was geweest : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
bij hetwelk het verhaal van een belasting
plichtige tegen een beslissing van de di
recteur der belastingen aanhangig is ge
maakt geweest bij toepassing van arti
kel 61 van de samengeschakelde wetten, in 
eerste en in laa.tste aanleg oordeel velt ; 
dat aan dit hof de kennisneming is opge
dragen van de geheelheid van de fiscale 
betwisting welke door het bezwaarschrift 
van de belastingplichtige aan het onder
zoek van de directeur der belastingen is 
onderworpen geweest; 

Overwegende, derhalve, dat de toezichts
bevoegdheid van het hof van beroep niet 
beperkt is tot de enkele door de directeur 
onderzochte of de v66r hem voorge
brachte middelen, en dat de belasting
plichtige v66r dit hof ieder v66r de direc
teur niet opgeworpen middel mag inroe
pen, mits clit middel, zoals ter zake, de 
aard van het oorspronkelijke bezwaar
schrift niet wijzige en geen enkele nieuwe 
eis omvatte welke onderscheiden zij van 
degene die aan de directeur is onderwor
pen geweest, of .welke op een verschillende 
juridische oorzaak gegrond zij ; 
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Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2, 
lid 2, van de wet van 14 Juni 1937, tot 
vestiging van een speciale uitzonderlijke 
belasting op de winsten uit zekere valuta
speculaties, doordat het bestreden arrest 
aanneemt dat de belasting niet van toe
passing is op de door verzoekster ver
richte aankopen van buitenlandse devie
zen, om de reden dat de aankopen 
verricht zouden zijn geweest om te voor
zien in beroepsverplichtingen welke v66r 
29 Maart 1935 werden aangegaan of 
om zich beroepshalve te dekken tegen wis
selrisico, dan wanneer de door verzoek
ster tussen 1 November 19-34 tot 29 Maart 
19-35 verrichte aankopen van buitenlandse 
deviezen 5.506.125,45 frank bedragen, dat 
de v66r 29' Maart 1!t35 in Belgische fran
ken omgezette deviezen 296.055,56 frank be
dragen, en dat de verbintenissen welke ver
zoekster v66r 29 Maart 1935 beroepshalve 
heeft aangegaan en welke van aard zijn 
om een vrijstelling van de speciale belas
ting mede te brengen enkel 3.275.230,20 fr. 
beliepen, zodat de belasting behoort te 
worden toegepast op het niet vrijgestelde 
saldo, namelijk 5.506.125,45 frank min 
(296.055,36 + 3.275.230,20) of 1.934.839,89 
frank, en dat in ieder. geval, zelfs indien 
aangenomen werd dat de door verzoekster 
v66r 29 Maart 1935 beroepshalve aange
·gane verbintenissen, welke van aard wa
ren om een vrijstelling van de speciale be
lasting te rechtvaardigen, zoals het arrest 
verklaart, 5.110.000 frank zouden belopen 
hebben, het vrijgestelde bedrag slechts 
296.055,36 + 5.110.000,00 = 5.396.055,36 frank 
groot zou geweest zijn, zodat de be
lasting verschuldigd blijft op 5.506.125,45 
-5.396.055,36 = 110.070,09 frank; doordat 
het arrest ten andere vaststelt dat de han
-delsverrichtingen van de vennootschap 
werkelijk op basis van de Belgische frank 
geschiedden, dat deze vaststelling in strijd 
is met de verklaring dat de aankopen van 
buitenlandse deviezen verricht zouden zijn 
geweest om zich beroepshalve te dekken 
tegen een in buitenlandse deviezen bedon
gen wisselrisico hetwelk v66r 29 Mei 1935 
bestond : 

Overwegende dat, blijkens de memorie 
van toelichting betreffende de wet van 
14 Juni 1937, de bepalingen van artikel 2 
dezer wet toepasselijk zijn op de nijve
raars en handelaars welke, gewoonlijk 
buitenlandse waren kopend, de gewoonte 
hebben zich in deviezen te dekken, niet 
enkel ten behoeve van iedere operatie 
doch ook in functie van de normale voor
uitzichten van hun omzet; 

Overwegende anderzijds, dat blijkens de 
besprekingen tot welke de wet van14 Jmii 
1937 in de Senaat aanleiding heeft gege-

ven, de woorden << om zich beroepshalve 
tegen een wisselrisico te dekken ll aan de 
oorspronkelijke tekst van artikel 2, lid 1, 
2°, toegevoegd zijn geweest ten einde de 
wil van de wetgever te beklemtonen de 
vrijstelling van de belasting uit te brei
den tot aankopen van buitenlandse de
viezen verricht door nijveraars en hande
laars welke, er bij contract toe gehouden 
zijnde in buitenlandse deviezen termijn
betalingen te doen en verlangende zich te
gen de schommelingen van de wissel te 
dekken, onmiddellijk tot deze aankopen 
zijn overgegaan met het doel later hun 
betalingsverbintenissen na te komen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat luidens het contract dat af
gesloten werd op 18 Juli 1\l33 tussen de 
Amerikaanse vennootschap « Goodyear 
Tire an<l Rubber Export Cy ll en de ver
werende vennootschap, laatstg·enoemde het 
uitsluitend recht van verkoop van de 
Goodyearproducten voor BelgH~ en het 
Groothertogdom Luxemburg heeft beko
men; dat de Amerikaanse vennootschap 
bij de aanvang van elk jaar een tabel 
met de verkoopsquota's aan de ·verwe
rende vennootschap overmaakt, op grond 
onder meer van de door de Belgische 
markt geboden mogelijkheden en van de 
waarschijnlijk door laatstgenoemde te 
verwezenlijken omzet, waarschijnlijkheid 
welke volgens dezes aanduidingen bere
kend wordt; dat de voor 1935 voorziene 
quota's de waarde van 5.110.000 frank be
liepen; dat de betaling van de door de 
Amerikaanse vennootschap geleverde wa
ren diende te geschieden te Londen in 
buitenlandse deviezen bij middel van pon
den sterling en dollars; dat de Ameri
kaanse vennootschap aan verwerende ven
nootschap geregeld waren verzendt om 
haar zodoende een voorraad te verschaf
fen welke volstaat om in de behoeften 
van het verbruik door verkoop tijdens ten 
minste vier tot zes maanden te voldoen, 
waren voor welke regelmatige betalings
mogelijkheid dient te worden voorzien ; 

Overwegende dat bijgevolg blijkt dat de 
verwerende vennootschap tegenover de 
Amerikaanse vennootschap er contractueel 
toe gehouden was in buitenlandse devie
zen de betaling te verrichten van de wa
ren welke haar geregeld toegezonden wer
den om aan haar clientele in Belgie te 
worden verkocht, en dat het bestreden ar
rest nit deze vaststellingen heeft kunnen 
afieiden dat, indien de verwerende ven
nootschap gedurende het verdachte tijd
perk buitenlandse deviezen heeft verwor
ven, zij enkel alzo heeft gehandeld met 
het doel haar contractuele betalingsver
plichtingen na te komen en zich tegen de 
schommelingen van de wissel te dekken en 
dat zij er dienvolgens toe gerechtigd is de 
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bij artikel 2, lid 2, van de wet voorziene 
vrijstelling te genieten; 

Overwegende dat het weinig belang 
heeft dat de verwerende vennootschap 
haar handelsverrichtingen op grondslag 
van de Belgische frank verwezenlijkt 
heeft ; dat zij desniettemin, zoals het ar
rest vaststelt, verplicht was ten einde 
haar verbintenissen jegens haar mede
contractant na te komen Belgische fran
ken in buitenlandse deviezen om te zet
ten; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

23 Januari 1951. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch. - Gelijklui
dende conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 25 Januari 1951 

GEZINSVERGOEDINGEN. - DIRECTEUR 
VAN EEN HOLDING ALS ZODANIG MANDATEN VAN 
REHEERDER OF COMMISSARIS IN GECONTRO
LEERDE VENNOOTSCHAPPEN VERVULLEND. 
ElEN ZELFDE BEROEPSWERKZAAMHEID. - BE
PALINGEN VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1930 
HOUDENDE VERALGEMENING VAN DE GEZINS
VERGOEDINGEN ALUEEN TOEPASSELIJK. 

Is wetteUjk de besUssing die vaststelt dat 
de functies van de di1·ectem· van een 
holding, die als zodanig mandaten van 
behee1·de1· of commissa1"is in onde1· con
trole van de holding staande vennoot
schappen vermtlt, een zelfde be1'0eps
werlczaamheid jtitmalcen en daantit af
leidt dat alleen de wet van 4 Attgttstus 
1930 houden(le veralgemening van de ge
zinsve1·goed·ingen van toepassing is. (Be
sluit van de Regent van 7 September 
1946, art. 33, een artikel 362 toevoegend 
aan koninklijk besluit van 22 December 
1938, organiek besluit van de wet vari 
10 Juni 1937 over de gezinsvergoedingen 
voor werkgevers en onafhankelijke ar
beiders.) 

{ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ 
VOOR GEZINSVERGOEDINGEN, T. THIRIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 Maart 1949 in hoger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen gewezen ; 

Over llet eerste middel : schending van 
artikelen 53, 54, 55, 60, 62, 70, 74, 76 van 
de wetten over de handelsvennootschap
pen, samengeordend door het koninklijk 
besluit dd. 30 November 1935, 6, 1172, 1984, 

1991, 1992, 1993, 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 4 en 7 van de wet van 10 Juni 
1937 over de gezinsvergoedingen voor 
werkgevers en onafllankelijke arbeiders, 
3, 19, 23 van de samengeordencle tekst van 
de organieke koninklijke besluiten del. 
22 December 1938 en 2 September 1939, 
samengeordend bij besluit van 1 Februari 
1941, 33 van het ·besluit van 7 September 
1946 onder artikel 362, aan het als llier
boven samengeordencl koninklijk besluit 
cld. 22 December 1938 toegevoegd, doordat 
het bestreden vonnis, vaststellend dat ver
weerder als bestuurder in clienst van de· 
holding B. U. F. A. is en mandaten van be
heerder of commissaris in verschillende 
vennootscllappen vervult, aanneemt dat 
hij deze mandaten cc kraclltens zijn dienst
contract met de B. U. F. A.» en onder 
controle van cc voornoemde holding ll ver
vult, dan wanneer de beheerder of com
missaris van een llandelsvennootschap· 
zijn mandaat houdt van de vennootschap· 
die llij beheert, onder controle van de al
gemene vergadering van deze vennoot
schap en geenszins krachtens een dienst
contract gesloten met een andere vennoot
schap en onder dezes controle : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis· 
feitelijk vaststelt dat verweerder, luidens 
zijn dienstcontract, zijn gehele werkzaam
heid aan de B. U. F. A. moet wijden en 
dat deze c< hem, wegens zijne bijzondere 
kennissen als beheerder of commissaris. 
cloet benoemen in maatschappijen waarin 
de B. U. F. A. belangen te verdecligen 
heeft ll; 

Overwegende dat het bestreden vonnis,. 
door de redenen over te nemen van de 
eerste rechter welke door het middel niet 
worden bestrec1en, artikel 362 van het 

I 
organiek koninklijk besluit van 22 Decem
ber 1938 (besluit van de Regent van 7 Sep
tember 1946, art. 33) uitlegt als niet een 

1 rechterlijke identiteit, maar wel een fei-
1 telijke identiteit, in de beroepswerkzaam-
heid in aanmerking nemend; 

Overwegende dat deze beweegredenen 
duidelijk laten blijken dat het bestreden 
vonnis, door vast te stellen dat verweer
der, krachtens zijn clienstcontract met de 
B. U. F. A., in verscheidene vennootschap
nen mandaten van beheerder of commis
saris uitoefent, deze mandaten niet aan
ziet als door de B. U. F. A. verleend 
zijnde geweest ; 

Dat het vonnis, feitelijk de omvang van 
verweerders beroepswerkzaamheid om
schrijvend, zoals deze uit zijn contract 
van bestuurder van .de B. U. F. A. blijkt, 
er op wijst dat de uitvoering van dit con
tract de opdracht begrijpt van aan ver
weerder verleencle mandaten van beheer
der ·of commissaris ; 

Dat het middel, hetwelk op een ver-
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Jieerde uitlegging van het bestreden von
nis rust, aldus feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 141, 
142, 462, 470 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging, 97 van de Grondwet, 
eerste tak : doordat het bestreden vonnis 
verklaart « dat het niet betwist wordt dat 
geintimeerde als bestuurder in dienst van 
Holding Union Financiere d'Anvers 
(B. U. F. A.) is en dat hij in deze hoeda
nigheid en krachtens zijn dienstcontract 
mandaten van beheerder of commissaris in 
maatschappijen onder controle van voor
noemde holding vervult ll, dan wanneer 
eiseres het uitdrukkelijk, in hare beslui
ten betwistte met, namelijk, te doen gel
den dat « er niet staande mag gehouden 
worden dat de beheerders van deze ven
nootschap door de algemene vergadering 
der aandeelhouders niet aangeduid wer
den en dat hun opdracht zou verschillend 
zijn van deze die bepaald wordt door het 
Wetboek van koophandel, wet op de ven
nootschappen >>; tweede tak : doordat het 
bestreden vonnis verklaart dat verweerder 
zijn mandaten van beheerder vervult 
« krachtens zijn dienstcontract >l met 
B. U. F. A., <<onder controle van voor
noemde Holcling >> en dat hij << in deze 
maatschappijen niet optreedt ten persoon
lijken titel maar als afgevaardigde van 
de B. U. F. A. en dezes richtlijnen heeft 
te volgen », zonder de besluiten van eise
res te beantwoorden, dan wanneer deze 
besluiten deden gelden << dat de beheer
ders ... door de algemene veigadering der 
aandeelhouders aangeduid worden >> en 
hun opdracht van de wetten op de ven
nootschappen ontvangen, wat geenszins 
gewijzigd kan worden door de overeen
komsten die zij met een of ander aan
deelhouder kunnen gesloten hebben : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat aanlegster bij conclu

sies liet gelden dat de functie van be
stuurder van de B. U. F. A. enerzijds, en 
anderzijds diegene van beheerder in an
dere vennootschappen, tot volledig ver
schillende doeleinden strekken en volgens 
wezenlijk verschillende rechtstoestanden 
worden uitgeoefend; dat het, in het eerste 
geval een dienstverhuring geldt, en in het 
tweede geval, een mandaat verleend aan 
een door de algemene vergadering van de 
maatschappij aangeduide vennoot, en dat 
niet kan worden staande gehouden dat de 
beheerders van de maatschappijen gecon
tnileerd door de holding B. U. F. A. << niet 
werden aangeduid door de algemene ver
gadering der aandeelhouders en dat hun 
opdracht zou verschillend zijn van deze 
welke door het Wetboek van koophandel, 
wet op de handelsvennootschappen, wordt 
bepaald »; 

Overwegende dat uit deze beweringen 
blijkt dat aanlegster, in rechte iedere mo
gelijkheid van gelijkstelling van de func
tie van bestuurcler van de B. U. F. A. met 
diegene van beheerder van de door die 
holding gecontroleercle maatschappijen be
twistte, . en ook betwistte dat de beheer
dersm:andaten van verweerder, in rechte, 
konden voortkomen uit het dienstcontract 
door hetwelk hij met de B. U. F. A. was 
gebonden ; 

Maar overwegende dat het bestreden 
vonnis, zoals hierboven in antwoord op 
het eerste middel is gezegd geweest, na te 
hebben aangenomen dat artikel 362 van 
het organiek koninklijk besluit enkel een 
feitelijke identiteit in· aanmerking neemt, 
slechts de feitelijke gegevens heeft onder
zocht die een identiteit van beroepswerk
zaamheid tussen verweerders functien aan 
het licht brengen; 

Dat het bestreden vonnis, door te ver
melden << dat het niet betwist wordt dat 
geintimeerde (hier verweerder), als be
stuurder in dienst is van de Holding 
Union Financiere d'Anvers (B. U. F. A.) 
en dat hij, in deze hoedanigheid en krach
tens zijn dienstcontract, mandaten van 
beheerder of commissaris in maatschap
pijen onder controle van voornoemde hol
ding vervult », enkel een vaststelling doet 
met betrekking tot deze feitelijke gege
vens; 

Overwegende, anderzijds, dat door bij 
eigen motieven, en door overneming der 
:tnotieven van de eerste rechter te beslis
sen dat verweerders werkzaamheid als be
stuurder van de B. U. F. A., in rechts
kundig opzicht, klaarblijkend onderschei
den .is van zijn werkzaamheid als beheer
der der andere vennootschappen, maar 
dat deze functien, feitelijk en naar de zin 
van artikel 362 van het organiek konink
lijk besluit, enkel een zelfde beroepswerk
zaamheid uitmaken, het bestreden vonnis 
de conclusies van aanlegster heeft beant
woord; 

Dat het middel, in elk zijner onderde
len, feitelijke grondslag mist ; 

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

25 Jimuari 1951. - 1° kamer. - Voot·
zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vet·slaggever, H. Bareel. -
Gelijlchtidende conclttsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

l e KAMER. - 26 Januari 1951 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
BESCHOUWINGEN ALS VERONDERSTELLING IN 
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CONCLUSIEN VOORGEBRACHT. - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER ZE TE BEANT
WOORDEN (1). (Grondwet, art. 97.) 

Maakt noch een eis uit, noch een verwee·r
m·iddeZ, noch een exceptie en moet der
haZve niet do01· de 1·echter ove1· de grond 
worden beant·woo1·a een beschouwing die 
bij wijze van Zoute1·e ondersteUing in 
concZusies wo1·at voorgebracht. 

(ROTTENBERG, T. NEUMAN.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de be
waring van de beide minderjarige doch
ters der partijen, aan verweerster dient 
te worden toevertronwd, zonder aanleg
gers regelmatig nedergelegde conclusies te 
beantwoorclen voor zoveel deze er in 
staande hield dat verweerster in buiten
echtelijke samenleving met een zekere 
W. leefcle, dat cleze gedraging een slecht 
voorbeelcl uitmaakte voor de kinderen, dat 
het gevolg daar van is geweest clat zij 
dikwijls alleen en onbewaakt werden ge
laten, en dat tenslotte, de genaamcle W. 
door een ernstige besmettelijke ziekte 
scheen aangetast te zijn welke voor de 
kinderen een bijzonder clreigencl gevaar 
voor besmetting opleverde, en uit deze 
feiten besloot dat de kincleren aan de be
waking van aanlegger en niet van ver
weerster behoorden te worden toever
trouwcl, dan wanneer iedere rechterlijke 
beslissing welke geen antwoord verstrekt 
op de verschillende, door de conclusies 
der partijen voorgebrachte middelen en 
exceptH~n niet wettelijk gemotiveercl is 
naar de wens van artikel 97 van de 
Gronclwet, clan wanneer, in ieder geval, 
het bestreclen ar;rest twijfel heeft laten 
bestaan nopens het punt of de rechters 
over de groncl, al dan niet, de door aan
legger voorgebrachte conclusies hebben 
onderzocht in zover zij het bestaan aan
voerden van feiten wier werkelijkheid 
de verwerping van de aanspraak van ver
weerster moest teweegbrengen, dan wan
neer het vonnis, wegens deze onzekerheid 
alleszins onvoldoende gemotiveerd blijkt : 

Overwegencle clat, naclat een arrest de 
echtscheiding ten wederzijdse nadele der 
partijen had uitgesproken, verweerster er 

(1) Raadpl. verbr., 13 November 1941 (Bull. 
en PAsrc., 1941, I, 426); 14 Juni 1949 (Ar1·. 
Yerb1·., 1949, blz. 585; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 436). 

toe concludeerde dat de bewaring harer 
twee minderjarige, alstoen negen en vier 
jaar oud zijnde dochters, haar zou wor
den toevertrouwd; 

Overwegende dat aanlegger, in conclu
sies, genomen tot staving van zijn aan
spraak op de bewaring zijner kinderen, 
liet gelclen, onder meer, dat de buiten
echtelijke samenleving van verweerster 
met de persoon W. een slecht voorbeeld 
uitmaakte voor de kinderen, welke onbe
waakt gelaten werclen wanneer verweer
ster zich 's avonds met haar minnaar 
naar de schouwburg of de bioscoop begaf; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing rechtvaarcligt door de motieven· : dat 
de keuze van diegene der echtgenoten aan 
wie de bewaring der kinderen behoort te 
worden toevertrouwd moet geleid worden 
door de zorg om ze in de toestand te plaat
sen « welke voor hun belang het minst 
ongunstig is »; dat de bezorgdheid van 
verweerster om haar kincleren niet in 
twijfel kan worden getrokken, en dat het 
blijkt dat zij, beter dan aanlegger, in 
staat zijn zal om voor hun lichamelijke 
ontwikkeling en hun opvoecling zorg te 
dragen, en einclelijk dat aanlegger blijk 
heeft gegeven van zware nalatigheid in 
het stoffelijk onclerhoud zijner kinderen; 

Overwegende dat het arrest alzo zonder 
dubbelzinnigheid vaststelt dat, welke ook 
de schuld van verweerster zijn mag, zij 
nochtans de persoon is welke door het be
lang cler kincleren aangewezen wordt om 
met hunne bewaring te worden belast; 

Overwegende daarenboven dat het hof 
van beroep er niet toe gehouclen was de 
door aanlegger voorgebrachte beschou
wing te beantwoorclen dat cc trouwens zou 
blijken clat de genaamde W. door tuber
culose zou zijn aangetast ... ll ; dat dit feit 
inclerdaad slechts als veronderstelling was 
voorgebracht, vermits aanlegger, door de 
wijze zelf waarop zijn conclusies waren 
opgesteld, onderstreepte dat hij het be
staan van dit feit geenszins voor zeker 
hield; dat deze beschouwing aldus noch 
een eis, noch een verclediging, noch een 
exceptie uitmaakte ; 

Dat clienvolgens het eerste onclerdeel 
van het middel in feite, en het tweecle in 
recht falen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoecling van 150 frank jegens 
verweerster. 

26 Januari 1951. - 1• kamer. - Voor
zitte·l·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·sZaggeve1·, H. Bareel.- GeZijlcluidende 
concvusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 
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le KAMER. - 26 Januari 1951 

1° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. -- BIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. - ARREST DAT HET BEROEPEN 
VONNIS BEVESTIGT. - DISPOSITIEF VAN HET 
VONNIS NIET HERHAALD. - GEEN BIJVOEGING 
VAN EEN UITGIFTE OF VAN EEN BETEKEND AF
SCHRIFT VAN HET VONNIS. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° VOORZIEJNING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. - ARREST NAAR DE BEWEEGREDE
NEN VAN HET BEROEPEN VONNIS VERWIJZEND. 
- VOORZIENING GESTEUND OP EEN GEBREK 
AAN REDENEN OF AAN VOLDOENDE REDENEN. -
GEEN BIJVOEGING VAN EEN UITGIFTE OF VAN 
EEN BETEKEND AFSCHRIFT VAN HET VONNIS. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1o Is niet ontvankelijk, in bm·ge1·lijke za
ken, de voo1·ziening tegen een an·est dat 
het bemepen vonnis bevestigt, zonder 
dezes dispositief te herhalen, wanneer 
geen uitgifte of betekend afschrift van 
dit vonnis bij d6 voorzienin.g gevoegd 
is (1). 1(Wet van 25 Februari 1925, arti
kel 10.) 

2o Is niet ontvanlcelijlc, in. b1wgerlijke za
ken, de voorziening gesteund op een ge
brelc a.an 1·edenen of aan voldoende rede
nen van het betreden a1-rest, wanneer 
dit an·est althans gedeeltelijlc naa1· de 
beweeg1·edenen van de eerste 1·echte1" 
ve1·wijst en geen uitgifte of betekend af
schdft van dezes besliss-in,q bij de voor
zicniny gevoegd is (2). (Wet van 25 Fe
ruari 1925, art. 10.) 

( GARET, T. LANCKMANS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Januari 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 236 en 245 
van het Burgerlijk Wetboek, 252, 253, 255, 
256 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, deze twee laatste artike
len gewijzigd door koninklijk besluit 
nr 300 van 30 Maart 1936, doordat het be-

(1) en (2) Verbr., 20 Juni 1929 (Bull. en 
PASrc., 1929, I, 249) ; 2 Juni 1938 (ibid., 1938, 
I, 193); 12 December 1940 (ibid., 1940, I, 318); 
13 November 1947 (A,.,·. T'erb1·., 1947, biz. 365; 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 478); 15 Mei 1950 (Arr. 
T'erb1·., 1950, biz. 583; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 651). Zie in strafzaken, verbr., 8 Maart 1948 
(A11·. T'erbr., 1948, biz. 133; Bull. en PASIC., 
1948, I, 150); 27 Maart 1950 (A1·1·. T'erbr., 1950, 
biz. 494; Bull. en PAsrc., 1950, I, 532) en 18 De
cember 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 251). 

streden arrest de echtscheiding ten voor
dele van verweerster heeft toegestaan op 
grond van een geheel van feiten welke, 
naar de wens van de wet, beledigingen 
van toereikende zwaarte zouden uitmaken 
om de vordering tot echtsche'iding wegens 
een bepaalde oorzaak te rechtvaardigen, 
dan wanneer, blijkens de bestreden be
slissing, onder deze feiten, feiten voorko
men welke zich na het tussenvonnis heb
ben voorgedaan en waarvan aanlegger het 
tegenbewijs niet heeft kunnen leveren en 
doordat, overigens, het bestreden arrest 
het Hof niet in de mogelijkheid stelt na 
te gaan of de rechters over de grond de 
beledigende daden welke het voorwerp 
zijn van het door het tussenvonnis aan
genomen aanbod van bewijs voldoende 
ernstig zouden hebben geacht, en, of deze 
daden alleen het dispositief van de be
streden beslissing rechtvaardigen : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster tegen de voorzie
ning aangevoerd en afgeleid uit de niet
overlegging van de beslissing van de 
eerste rechter : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat het 
bestreden arrest er zich toe bepaalt te ver
klaren dat het « de beslissing waartegen 
beroep bevestigt >>, zonder dezes dispo
sitief te herhalen, hetgeen aan het Hof 
niet zou toelaten de omvang ener moge
lijke verbreking met zekerheid te bepalen; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het middel van de voorziening, onder 
meer, gegrond is op de schending van arti
kel 97 van de Grondwet en dat het arrest, 
althans gedeeltelijk, naar de motieven van 
de eerste rechter verwijst; 

Waaruit volgt dat de overlegging van 
een uitgifte of van een betekend afschrift 
van het vonnis vereist was opdat het Hof 
het voorgesteld. mid del zou kunnen be
antwoorden; 

Dat, aangezien aanlegger dergelijke uit
gifte of afschrift aan zijn verzoekschrift 
niet heeft toegevoegd, de voorziening niet 
ontvankelijk is (wet van 25 Februari 1925, 
art. 10); 

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

26 Januari 1951. - 1" kamer. - Voor
zitte1", H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Giroul. - Gelijlcluidende 
concl·ttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 26 Januari 1951 
EOHTSOHEIDING. - MIDDEL GESTEUND OP 

DE BEWERING DAT DE RECHTER BESLIST HEEFT 



,J>AT RET OVERSPEL IN ELK GEVAL ElllN REOHTS
GROND TOT ECHTSOHElDING IS. - ARREST RE
SLISSENDE DAT HET ONGELIJK VAN DE MAN HET 
OVERSPEL VAN DE VROUW NIET REOHTVAAR
DIGT. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN 
TI'EITE. 

Mist gmnrlslag in feite het mirlrlel ge
stettncl 01J ae bewe1·ing clat cle ?'echter 
besUst heett clat het ove1·spel in ellc ge
val een ?'echtsgmncl tot echtscheicling is, 
wanneer het an·est besUst clat het onge
lijlc vcm cle man het cloo1· clc m·ottw ge
pleegcle ove1·spel niet rechtvaanUgt (1). 

,(BECKERS, T. WELTER.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : schending van 
a:rtikelen 229 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat ,het hof 
van beroep verklaard heeft dat, zelfs in
dien de door aanlegster aangehaalde fei
ten en omstandigheden bewezen zouden 
zijn, het feit van het door aanlegster ge
pleegde overs pel desniettemin op zich zelve 
een rechtsgrond tot echtscheiding zou uit
maken, dan wanneer het overspel enkel 
een techtsgrond tot echtscheiding is in zo
ver zijn beledigend karakter voor de an
dere echtgenoot bewezen is, en dat het 
hof van beroep dienvolgens,, zoals het er 
toe verzocht werd door de conclusies van 
aanlegster, de verschillende feiten welke 
deze aanhaalde ten einde te bewijzen, 
dat haar gedrag niet vrijwillig beledigend 
was geweest, diende te onderzoeken : 

Overwegende dat het middel op een on
juiste interpretatie van het arrest is ge
grond; 

Overwegende clat het, de door aanleg
ster uitgebrachte bewering onderzoekend, 
dat het overspel voor verweerder geen be
ledigend karakter had, omdat aanlegster 
in een toestand was geraakt van aan onbe
wustheid grenzende onverantwoordelijk
heid, deze bewering verwerpt door de 
vaststelling dat de gegevens van de zaak 
laten blijken dat het « een ziekelijke toe
stand van de echtgenote is, alles wat zij 
betreffende het leven van haar man en de 
tegen hem ingeroepen grieven op het hart 
heeft nit te storten )) ; 

(1) Wa~ betreft het overspel dat geen rechts
grond tot echtscheiding is, omdat het gepleegd 
werd in omstandigheden zonder beledigend ka
ralder voor de man, zie verbr., 30 Jannari 1936 
(Hull. en PAsrc., 1936, I, 137, en nota onder dit 
arrest). Vergel. verbr. Fr., 28 Jannari 1936 
(SIREY, 1936, 1, 312). 

Dat deze vaststelling een passend ant
woord uitmaakt op de bewering van ·aan
legster en het dispositief van het arrest 
rechtvaardigt waarbij het de hoofdeis 
aanneemt; 

Overwegende dat, indien het arrest ver
volgens er op wijst dat, zelfs zo de feiten 
welke door aanlegster tegen haar man, tot 
staving van haar tegeneis, worden aange
haald, en waarvan het toelaat het bewijs 
te leveren, bewezen zouden zijn, « het feit 
van het door haar gepleegd overspel des
niettemin een rechtsgrond tot echtschei
cling zou uitmaken ll, het daardoor bedoelt 
te zeggen dat, zelfs indien vermelde feiten 
bewezen waren, de schuldige geclraging 
van verweerder jegens aanlegster dezes 
daden niet rechtvaardigt; 

Dat het a1irest aldus, noch in zijn mo
tieven, noch lin zijn beschikkend gedeelte 
in rechte beslist dat het overspel in, elk 
geval een rechtsgrond tot echtscheiding is; 

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

ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoecling van 150 frank jegens 
verweerder. 

26 Januari 1951. - 1• kamer. - Voor
zittm·, . H. Soenens, eerste voorzitter; -
Verslaggever, II. Giroul. - Gelijlcluiclencle 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l 6 KAMER. - 26 Januari 1951 
1° VOORZIENING IN VERBREKING.

BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZIOH KAN 
VODRZIEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VoN
NIB DAT IN LAATSTE AANLEG EEN RETWISTING 
VAN EEN VAN DE PARTIJEN VI!lRWERPT. - BE
TWISTING DIE EEN RESTANDDEEL UITMAAKT VAN 
DE GROND VAN HET AAN HET OORDEEL VAN DE 
RECHTER ONDERWORPEN 'GESCHIL. - EIND
RESLISSING. 

2° SPOORWEGEN.- BUURTSPOORWEG. -
SPOORWEG DOOR DE NATIONALE JVIAATSCHAP
PIJ VAN BUURTSPOORWEGEN GEEXpLOITEERD 
EN VOORWERP ZIJNDE VAN EEN REGERINGSVER
GUNNING. - Is EEN RUURTSPOORWEG. 

3° SPOORWEGEN. - BuURTSPOORWEG. -
NIET ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 9 JULI 
1875 OP DE TRAMWEGEN. 

4° VERKEER. - VERROD EEN IN REWEGING 
ZIJNDE LEGERCOLONNE TE DOORSNIJDEN. - ' 
NIET TOEPASSELIJK OP DE RUURTSPOORWEGEN. 

1° Is naar cle zin van a1·tilcel 14 van het 
flecreet van 2 Bntma'ire jaar IV, een 
eindbeslissing en, clerhalve, vatbaar voor 
onmiclflellijke voorziening, het vonnis in
laatste aanleg clat een betwisting van 
een cler partijen verwerpt, die een be
standcleel, uitmaakt van cle groncl van 
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het aan het oordeel van de reahter on
derworpen gesahil (1). 

2° Een door de Nationale Maatsahappij 
van Bu~trtspoorwegen geexploitee1·de en 
als zodani.Q het vom"werp van een rege
r·ingsvMgunninu ueweest zijnde spom·
weg is een bmwtspoorweg, al weze hij 
als tmmweg bestempeld (2). 

3° De b~t~trtspoo1·weuen zijn niet onder
worpen aan de wet van 9 JHli 1875 op de 
t1·amwegen, noah aan de ~lit lc1·aaht van 
die wet genomen reglementen (3). 

4° Noah ~lit de wet van 24 Ju,ni 188.5 op de 
b~t~trtspoo1·wegen, noah uit eniue, ter 
!titvoedng van deze wet uenomen ~·egle
mentsbepaling blijlct dat de b~turtspoor
wegen zouden onde1·wo1·pen zijn aan het 
verbod in beweg·ing zijnde legeraolonnes 
te doo1·snijden. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWE
GEN, . T. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN 
LANDSVERDEDIGING.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 November 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel gewe
zen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, welke tegen de voorziening wordt 
aangevoerd : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, de schade 
waarvan de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen van de Belgische Staat 
het herstel eiste, voortvloeide nit een bot
sing tussen een rijtuig van aanlegster en 
een door een aangestelde vari verweerder 
bestuurd voertuig, hetwelk nit een secun
daire weg kwam gereden ; 

Overwegende dat de Belgische Staat in 
antwoorcl op deze eis, in feite aanvoerde 
met aanbod van bewijs, dat dit voertuig 
deel uitmaakte van een legercolonne, en in 
rechte staande hield dat, luidens een ko
ninklijk besluit van 14 Februari 1939, 
alleen de aangestelde van de aanleggende 
maatscham)ij schuld droeg, wijl hij de 
legercolonne had Willen « doorsnijden >> ; 

Overwegende dat de aanleggencle maat
schappij betwistte dat het verbod een le
gercolonne « door te snijden >> van toepas
sing was cc op de buurtspoorwegen >> ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 

(1) Verbr., 30 Januari 1947 (A1~·. Ve1·br 
1947, biz. 22; Bull. en PAsiC., 1947, I, 29)·; 
29 September 1949 (A1T. Ve1·br., 1949, biz. 41; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 43). 

(2) en (3) Zie nota, getekend R. H., onder 
het arrest in Bull. en PAine., 1951, I, 342. 

VERBR., 1951. - 19 

' over de alzo omschreven rechtsvraag in 
het voordeel van .de Belgische Staat be
slist door deze er toe te machtigen het 
bewijs er van te leveren dat het door 
zijn aangestelde bestuurd voertuig cc in 
een colonne reed >> ; 

Overwegende dat deze beslissing van 
het vonnis over voornoemde rechtsvraag, 
naar de zin van artikel 14 van het decreet 
van 2 Brumaire jaar IV, een eindbeslis
sing is, en derhalve, voor onmiddellijke 
voorziening in verbreking vatbaar is; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
dus niet kan worden aangenomen; 

Over het enig middel : · schending van 
het koninklijk besluit van 26 Augustus 
1938 tot wijziging van het politiereglement 
voor de exploitatie van de door de rege
ring vergunde of te vergunnen tramwegen, 
genomen nit kracht van de wetten van 
9 Juli 1875 en 15 Augustus 1897 op de 
tramwegen, en inzonderheid van de bepa
ling van artikel 1 van dit koninklijk be
sluit hetwelk luidt als volgt : cc Het is ver
boden een marcherend troepenkorps, een 
legertrein ... , enz., te doorsnijden >>; en 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis, om het 
door verweerder ingeroepen middel aan te 
nemen, ter zake toepassing heeft gedaan 
van bovengemeld koninklijk besluit, dan 
wanneer het enkel op de door de Regering 
vergunde .of te vergunnen tramwegen toe
passelijk is en dan wanneer het ter zake 
een trein van de Nationale Maatschappij 
van Buurtspoorwegen gold : 

Overwegende dat het bestreden' vonnis, 
om het in het geschil opgeworpen rechts
middel af te wijzen, steunt bierop dat het 
vervoermiddel hetwelk ter zake als tram
weg wordt bestempeld, evenwel, wegens 
het feit dat zijn omloop zich over ver
scheidene provincien uitstrekt, het voor
werp is van een door de regering toege
stane vergunning, en, derhalve, · krachtens 
een koninklijk besluit van 26 Augustus 
1938 onderworpen is aan het verbod een 
in beweging zijnde legercolonne te door
snijden; 

Overwegende echter dat tijdens het de
bat niet is betwist geweest dat de be
wuste spoorweg door de Nationale Maat
schappij van Buurtspoorwegen werd ge
exploiteerd, noch dat hij, als zodanig, het 
voorwerp van een regeringsvergunning is 
gewees{; 

Overwegende, dienvolgens, dat de door 
het vonnis bedoelde tramlijn een buurt
spoorweg is ; 

Overwegencle dat de wet van 24 Juni 
1885 over de buurtspoorwegen ieder ver
voer over het spoo'r hetwelk, naar de zin 
van de toe te stane vergunningen, de be
diening van de bebouwde stadskommen 
overschrijdt aan de toepassing van de 
wet van 9 Juli 1875 heeft onttrokken; 
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Overwegende dat noch uit voornoemde 
wet, noch uit enige, ter uitvoering er van 
genomen reglementsbepaling blijkt, dat 
de buurtspoorwegen zouden onderwor
pen zijn aan het verbod in beweging 
zijnde legercolonnes te doorsnijden; 

Overwegende dat het vonnis, wijl het 
er anders over beslist heeft, de in de voor
ziening aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en dat melding ervan zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten: verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel. 

26 Januari 1951. - 1° kamer. - Voor
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggevm·, H. Giroul. - GeUjlcl~tidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 26 Januari 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. -
GROND VAN NIEl'-ONTVANKELIJKHEID. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - BEWERING, DOOR DE 
VERWEERDER, DAT DE IN RET MIDDEL AANGE
DUIDE WETSBEPALINGEN VREEMD 'ZIJN AAN RET 
GESCHIL. - VERWEER TEGEN RET MIDDEL EN 
GEEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° OORLOGSSOHADE. - ScHADE BEROK
KEND DOOR EEN GEALLIEERD LEGER. - BE
SLUITWET VAN 11 JANUARI 1947, ARTIKEL 6. 
- DRAAGWIJDTE. 

3° EET- EN KOOPW AREN (MISBRUI
KEN IN DE HANDEL VAN). -PRES
TATIES EN DIENSTEN. - MAXIMAPRIJZEN. -
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 1 JULI 1946. -
HEEFT OPGEHOUDEN VAN KRACHT TE ZI,JN IN
GEVOLGE RET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 
4 APRIL 1949. - Urt'ZONDERINGEN VOORZIEN 

- BIJ ARTIKEL 1 VAN DIT LAATSTE BESLUI1.'. 

1° Maakt geen grond van niet-ontvanlce
Ujkheid ~tit, maar is een ve-rwee1· tegen 
het m'iildel de bewering, doo1· de ver
weerde1·, dat de in het middel aange
duide wetsbepalingen m·eemd zijn aan 
het voor de 1·echte1· aanhangig ge
schil (1). 

2° A1·tikel 6 van besluitwet van 11 ,Ja
nuari 194''1 tot inrichting van de rechts
plegin.Q inzake aanvragen om ve1·goeding 

(1) Raadpl. verbr., 8 Mei 1930 (Bull. en 
PAsrc., 1930, I, 202, en nota 7 onder dit arrest) ; 
13 Juni 1950 (.tl7'1'. Ve1·br., 1950, blz. 639; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 726, en nota 4 onder dit ar
rest, blz. 727). 

uit hoofde van bepaalde schade veroor
zaalct dom· met Belgii! gealliem·de stt·ijd
k1·achten, na de periode van ondm·linge 
h~tlp, heeft alleen betrelcking op de 
wijze waarop de 1·aming van sommige 
besohadigingen dient te geschieden en, 
bijgevolg, op het bed1·ag van het he1·stel 
m· van; het is vreemd aan de vaststel
ling van de schade wellce aanleiding 
,qeeft tot herstel. 

3° Artikelen 6 tot 13 van het ministe1·ieel 
besluit van 1 Juli 1946, welke de vaststel
ling de1· p1·ijzen door de Minister van 
economische zaken voo1·zagen of de "{le
~·elcening deze1· pdjzen door het toepas
sen 01J de waanle cle1· goecle1·en tijclens 
het eerste halfjaa,· 1939 van een gemicl
delcle ve1·meenleringsooejfioient, hebben, 
wat cle ve1·goecling cle1· p1·estaties en 
fl'iensten betreft, opgehouclen van lcracht 
te zijn ingevolge het ministerieel besluit 
van 4 April 1949, waarbij cle prestaties 
en diensten oncle1· het 1·egime van cle 
1W7'male prijs gestelcl werclen, behoudens 
cle in nr• 1 tot 10 van Mtikel 1 van clit 
laatste besluit opgesomcle p1·estaties en 
cliensten. 

(DIENST VAN ONDERLINGE HULPVERLENING 
«D. 0. H. ll, T. DAUMERIE EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 Juni 1949 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel van verbreking : 
schending van artikel 1 van de besluitwet 
van 31 December 1945 (Staatsblad van 
10 Januari 1946) tot inrichting van de 
rechtspleging inzake aanvragen om ver
goeding uit hoofde van bepaalde schade, 
veroorzaakt door de Amerikaanse of 
Britse strijdkrachten, aangevuld en ge
wijzigd door de besluitwet van 4 Septem
ber 1946 en het besluit van de Regent van 
5 September 1946 tot instelling van een 
verzoeningsdienst, van het << Memorandum 
of Agreement 11 van 1-25 Juni 1945 afge
sloten tussen de Belgische en de Britse 
regering en inzonderheid van artikelen 1 
en 4 van deze overeenkomst, van artike
len 1, 6 en 7 van de besluitwet nr 135 van 
11 Januari 1947 tot inrichting van de 
rechtspleging in zake aanvragen om ver
goeding uit hoofde van bepaalde schade, 
veroorzaakt door de Britse strijdkrachten 
na de periode van onderlinge hulp, van de 
overeenkomst van 18 November 1946 
(Staatsblacl van 17 Januari 1947 nr 134) in
zonderheid van dezer artikelen 2, b en c, 
II, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis beslist dat de vergoeding 
van de schade welke aan onroerenile goe
deren toegebracht is geweest ten ge-
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volge van een door de Belgische Staat en 
de D. 0. H. te hunnen laste genomen mili
taire opeising door een geallieerde strijd
kracht, integraal dient te zijn en inzon
derheid de huidige kostprijs van de her
stelling van de beschadiging dient te om
vatten, en daarenboven een schadeloos
stelling wegens tijdelijke mindere waarde 
van het goed, wegens tijdelijke onbeschik
baarheid of wegens vermindering van de 
mogelijkheid tot gebruik, dan wanneer 
de wet welke in het bijzonder voor deze 
materie vigerend is en welke de enige titel 
uitmaakt van de eiser der vergoeding, en 
inzonderheid artikel 6 van de besluitwet 
van 11 Januari 1947, het herstel beperken 
tot een vergoeding hetzij vastgesteld over
eenkomstig het ministerieel besluit van 
1 Juli 1946 (nr 767) hetwelk forfaitaire en 
verminderde prijzen bepaalt, hetzij be
komen door het toepassen van een gemid
delde vermeerderingscoefficient op de 
waarde van het goed gedurende het eerste 
halfjaar 1939, en aldus aan verweerders 
een recht heeft toegekend op een hogere 
vergoeding dan degene voorzien door de 
wet welke de omvang van de verplichtin
gen van aanlegger bepaalt : 

I. Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, welke door verweerders tegen de 
voorziening wordt ingebracht en is afge
leid hieruit dat het middel gegrond is op 
de schending van wetsbepalingen welke 
op onderhavig geval geen betrekking heb
ben: 

Overwegende dat deze exceptie de ge
grondheid van het middel bedoelt; dat zij 
dienvolgens niet als grond van niet-ont
vankelijkheid kan worden aangenomen ; 

II. Over het middel : 
Overwegende dat het middel er aan het 

vonnis geen grief van maakt te hebben be
slist dat de wet van 12 Mei 1927 over de 
militaire opeisingen op dit geschil niet van 
toepassing was ; 

Dat het slechts het vonnis verwijt 
te hebben erkend dat verweerders recht 
hebben op herstel van de schade welke 
niet door artikel 6 van de besluitwet van 
11 Januari 1947 voorzien is, en, aan
gaande de door deze bepaling voorziene 
schade te hebben beslist, dat aanlegger ze 
« integraal >> diende te hersteilen, dan 
wanneer voormeld artikel 6 aileen de over
eenkomstig het ministerieel besluit van 
1 Juli 1946 vastgestelde vergoedingen 
voorziet; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 6 
van de besluitwet van 11 Januari 1947 
aileen betrekking heeft op de wijze 
waarop de raming van sommige beschadi
gingen dient te geschieden, en, bijgevolg, 
op het bedrag van het herstel er van ; dat 
het vreemd is aan de vaststelling van de 
schade welke aanleiding geeft tot herstel; 

Overwegende, anderzijds, dat artike~ 
len 3 tot 13 van het ministerieel besluit 
van 1 Juli 1946, welke de vaststelling der 
prijzen door de Minister van economische
zaken voorzagen of de betekening dezer· 
prijzen door toepassing van een gemid
deld vermeerderingscoefficient op de 
waarde der goederen tijdens het eerste 
halfjaar 1939, behoudens aan- onderhavig 
geschil vreemde uitzonderingen, wat de 
prestatien en diensten betreft, opgehou
den hebben van kracht te zijn, ingevolge 
het ministerieel besluit van 4 April 1949, 
dit is v66r de uitspraak van het bestreden 
vonnis; 

Dat bovendien, het vonnis, door aan te 
nemen dat verweerders op een « integraal 
herstel » zouden recht hebben, niet beslist 
dat de vergoedingen dienen te worden toe
gestaan op basis van prijzen welke niet 
overeenstemmen met de nog van kracht 
zijnde wets- en reglementsbepalingen; 

Waaruit volgt dat het middel zowel in 
feite als in rechte niet opgaat; 

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

26 Januari 1951. ·- 16 kamer. - Voor
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkl!tidende 
concl!ts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. · 

l e KAMER. - 26 Januari 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST GEWEZEN 
OP EEN VORDERlNG TOT EOHTSOHEIDING. -
VOORZIENING. - 0VERLIJDEN VAN EEN DER 
PARTIJEN TIJDENS DE REOHTSPLEGING VOOR 
HET HOF VAN VERBREKING. - VOORZIENING 
ZONDER VOORWERP. 

Het overlijden van de aanlegger tijdens 
de rechtspleging voor het H of van ver
breking laat zonder vom·werp de voor
ziening ingesteld tegen een arrest ge
wezen op een vo1·dering tot echtschei
ding (1). 

(CARRE, T. MATELOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
21 Juni 1950 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen; 

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (Bull. en PAsrc., 
1944, I, 450, en nota onder dit arrest) ; zie oak 
verbr., 20 December 1945 (ibid., 1945, I, 297). 
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Overwegende dat blijkens een uittreksel 
uit de sterfregisters van de stad Luik, het 
lijk van aanlegger op 2 November 1950 te 
.Luik is ontdekt geweest ; 

Overwegende dat het overlijden van een 
,der echtgenoten tot gevolg heeft de vorde
ring tot echtscheiding te doen vervallen, 
indien het zich voordoet v66r de over
;Schrijving van het vonnis of het arrest in 
de registers van de burgerlijke stand; 

Overwegende dat het overlijden van 
aanlegger dezes voorziening zonder voor
werp laat; 

Om die redenen, zegt dat de voorziening 
geen voorwerp heeft; beveelt dat de zaak 
van de rol zal worden geschrapt. 

26 Januari 1951. - 1° kamer. - Voor
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste ad vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 Januari 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - NIET ONDER'fEKENDE MEMO· 
HIE. - WoRDT NIET IN AANMERKING GENO
MEN. 

Het Hot lean geen acht slaan op- een 
geschrift betiteld cc memorie ll, dat tot 
stavin.q van de voorziening overgelegd 
geen ondertekening dmagt (1). 

(EVRARD, T. BILLEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 October 1950 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat jn aanleggers verkla
ring tot verbreking geen middel aange
voerd wordt; 

Overwegende dat in de bundel een ge
schrift wordt aangetroffen betiteld cc me
marie van toelichting ll; dat bij gebrek 
aan behoorlijke ondertekening dit ge
schrift geen proceduurstuk uitmaakt 
waarop het Hof acht vermag te slaan; dat 
het derhalve niet in aanmerking kan wor
den genomen ; 

En overwegende dat het bestreden von
nis werd gewezen op een procedure waarin 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden nage-
-----------------------

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 713). 

leefd en dat de bestreden beslissing- over~ 
eenkomstig de wet is; dat, wat betreft de 
burgerlijke vorderingen geen bijzondere 
ndddelen regelmatig werden aangevoerd 
en het Hof er geen ambtshalve opwerpt; 

Om die redenen, zonder inachtneming 
van voormeld geschrift betiteld cc memorie 
van toelichting ll, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot betaling ener vergoeding van 
150 frank aan verweerder Hendrik Billen. 

29 Januari 1951.- 2° kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
ue'Ger, H. Vandermersch. - Gelijklui
dende concl1tsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 Januari 1951 

1D VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BC'R
GERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ NIET 
BETEKEND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2D TUSSENKOMST. STRAFGERECH-
TEN. - EIS TOT TUSSENKOMST INGESTELD 
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE VER
'ZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE OF VAN DE BUR
GERLIJK VERANTWOOHDELIJKE PARTIJ. -
EIS NIET ONTVANKELIJK. 

3D VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRA~'ZAKEN. - VORDERING VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ. - VERBREKING OMDAT DE 
HECHTER OVEH DE GROND ZICH TEN ONRECHTE 
BEVOEGD VERKLAARD HEEFT OM VAN EEN EIS 
TOT TUSSENKOJI£ST KENNIS TE NEMEN EN ER 
OVEH UITSPRAAK HEEFT GEDAAN. - VERBRE
KING ZONDER VERWIJZING. 

1° Is niet ontvankelijle, de voorzieninu in
uesteld door de buruerlijle verantwoor
delijke partij en die niet betekend werd 
aan de partij waartegen zij gericht 
is (2). (Wetb. van strafv:, art. 418.) 

2D Is niet ontvankelijlc v66r cle stmfge
~·echten de eis tot tussenlcomst ingesteld 
doo1· cle burgerlij lee partij tegen de ver
zelceraa1· van belclaagde ot van cle bur
gerlijk vemntwoo1·clelijke pMtij (3). 

3D Wanneer ae beslissing verbrolcen wordt 
omdat cle rechter over de grond zich 
ten onrechte bevoegd verklaard heett 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
28 November 1949 (Arr. Yerbr., 1950, blz. 178; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 195). 

(3) Zie verbr., 16 April 1934 (Bull. en PAsrc., 
1934, I, 240, en nota 3, biz. 241); conclusie van 
de H. eerste advocaat-generaal Hayoit de Ter
micourt, v66r verbr., 24 Maart 1947 (ibid., 1947, 
I; 123). 
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om van een e,is tot tussenkomst kennis 
te nemen en er over uitsp1·aak heett ge
daan, is er geen aanleiding tot ve1·wij
zing (1). 

(VAN SOENS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«AURORA ll, T. VAN GANSEN EN COOMANS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arerst, op 13 Juli 11l50 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over de voorziening van de burger
lijk verantwoordelijke partij Arthur Van 
Soens : 

Overwegende dat de burgerlijk verant
woordelijke partij haar voorziening niet 
heeft laten betekenen aan de partijen te
gen welke zij is gericht; dat deze voor
ziening dus niet ontvankelijk is (Wetboek 
van strafv., art. 418) ; 

II. Over de voorziening van de recht
streeks door de burgerlijke partijen ge
daagde naamloze venni>otschap Aurora; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 182 van het Wetboek van 
strafvordering, 3 en 4 van de wet van 
17 April 1876 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken in zover : het bestreden 
arrest de betichting als bewezen verklaart 
en beslist dat betichte de aangestelde is 
van Van Soens, en eiseres veroordeelt 
« om aan de rechtstreeks dagende par
tijen op rouwvordering rechtstreeks de 
bedragen uit te keren ter ontlasting van 
Van Soens, burgerlijk verantwoordelijke 
partij ll ; om reden dat verweerders << in 
de wet een rechtstreekse vordering putten 
tegen de verzekeraar van de eigenaar van 
de vrachtwagen n, het is te zeggen tegen 
eiseres, en dat de strafgerechten onbe
voegd zijn om van zulke vordering kennis 
te nemen: 

Overwegende dat verweerders burger
lijke partijen, de aanleggende verzeke
ringsmaatschappij rechtstreeks voor de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
hebben gedaagd, om voor zich bindend te 
horen verklaren een vonnis dat ten laste 
van de burgerlijk verantwoordelijke zou 
worden geveld, en zich daarenboven te 
horen veroordelen ter ontlasting van eer
ste aanlegger aan verweerders de bedra
gen uit te keren, welke de dagende par
tijen als schadevergoeding vorderden tot 
herstel van een ongeval waarvoor de 
verantwoordelijkheid rustte op de aan-

(1) Arg. verbr., 5 November 1945 (Bull. en 
PAsrc., 1945, I, 265, en nota 3, blz. 266) ; verbr., 
13 Juli 1942 (ibid., 1942, I, 170, en nota 3, 
blz. 171). 

gestelde VQ,n aanlegger Van Soens, die zelf 
als burgerlijk verantwoordelijk was ge
daagd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze eis inwilligt en aanlegster veroor
deelt tot betaling van de schadevergoeding 
waartoe beklaagde en de burgerlijk ver
antwoordelijke veroordeeld werden, dit, 
ter outlasting van de laatstgenoemde; 

Overwegende dat het Wetboek van straf
vordering en de wetten i)etreffende de 
strafrechtspleging de partijen aanduiden 
welke v66r de strafgerechten een eis 
kunnen instellen of waartegen een eis 
kan worden ingesteld; dat de bepalingen 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering aangaande de tussenkomst niet 
tot deze rechtsmachten mogen worden uit
gebreid; 

Overwegende dat generlei wetsbepaling 
aan de strafgerechten bevoegdheid toe
kent om kennis te nemen van een eis 
ingesteld door het slachtoffer van een in
brenk tegen de verzekeraar van degene die 
deze inbreuk heeft begaan of van de er 
voor burgerlijk verantwoordelijke per
soon; 

Overwegende bijgevolg dat het bestre
den arrest, door de eis 'tot tussenkomst 
ingesteld door verweerders, burgerlijke 
partijen, tegen de aanleggende vennoot
schap in te willigen, de in het middel aan
geduide wetsbepalingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van de burgerlijk verantwoordelijke 
partij Arthur Van Soens; veroordeelt deze 
tot de helft der kosten; verbreekt het 
bestreden arrest, doch enkel in zover 
het de aanleggende vennootschap veroor· 
deelt om ter ontlasting van Van Soens, 
burgerlijk verantwoordelijke, aan de 
recb:tstreeks dagende partijen de bedragen 
uit te keren; veroordeelt verweerders tot 
de andere helft der kosten; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre

,ven in de registers van het Hof van beroep 
te Brussel en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigd arrest ; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

21l Januari 11l51.- ze kamer.- Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. -, V erslag
gever, H. Bayot. - GeZijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 29 Januari 1951 
VERZET. - STRAFZAKEN. - ARREST GE

LIJKTIJDIG ov,ER DE ONTVANKELIJKHEID EN 

)}E GEGRONDHEID VAN BET VERZET UITSPRAAK 
DOENDE. - WETTELIJKHEID. 
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W anneer hij die verzet doet ter zitting 
is versohenen om zijn verzet ~staande te 
houden en te vm·dedigen, mag de reohts
maoht, waarbij de zaa'lc aanhangig is, 
gelijlctijdig op eenzelfde te1·eohtzitting 
de ontvanlcelijlcheid en de geg1·ondheid 
van het verzet onderzoeken en e1·over 
door eenzelfde besUssing uitspraalc doen. 

(CRUYSWEGS, T. CRESMANS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 October 1950 door het Hof 
v:an beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over publieke vorde
ring: 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 188 en 208 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat uit de tekst 
van het bestreden arrest niet blijkt dat 
het verzet vooraf ontvankelijk werd ver
klaard vooraleer v66r het hof ter zitting 
van 7 October 1950 tot het onderzoek van 
de grond van de zaak werd overgegaan, 
en bijgevolg de op straffe van nietigheid 
vereiste pleegvormen niet werclen nage
leefd : 

Overwegende dat, wanneer hij die ver
zet doet ter terechtzitting is verschenen 
om er het door hem ingesteld verzet te 
handhaven en te verdedigen, het aan de 
rechtsmacht waarbij de zaak tengevolge 
van het verzet aanhangig wordt gemaakt, 
door geen enkele wetsbepaling verboclen 
wordt, op eenzelfde terechtzitting de ont
vankelijkheid en de gegrondheid van het 
verzet gelijktijdig te onderzoeken en er
over door eenzelfde beslissing uitspraak 
te doen; 

Overwegende dat het middel derhalve 
niet kan worden aangenomen ; 

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

Overwegende dat geen bijzondere mid
delen worden aangevoerd en het Hof er 
geen ambtshalve opwerpt; 

'·om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

29 Januari 1951.- 2• kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch. - Gelijlcltti
dende oonolusie, H. Roger Janssens. de 
Bisthoven, advqcaat-genera:al. 

2• KAMER. - 29 Januari 1951 
VONNISSEJN EN ARREJSTEJN. - STRAF

ZAKEN. - GETUIGE GEHOORD DOOR DE POLI
TIERECHTBANK. - AFGELEGDE EED : (( DE 
WAARHEID TE ZEGGEN, NIETS DAN DE WAAR
HEID >>. - NIET AFGELEGD IN DE BIJ DE WET 
VOORGESCHREVEN PLECHTIGE BEWOORDINGEN. 
- NIETIGHEID VAN RET YONNIS. - NIETIGE 
GETUIGENVERKLARING NIET GEWEERD DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP. - NIETIGHEID 
VAN DEZES BESLISSING. 

Wannee1· de tJoUtie1·eohtbanlc een getttige 
gehoo1·d heeft, die, voZgens de vaststeZ
Ungen van het prooes-verbaaZ, gezwo1·en 
heett << de waarheill te c·eurJen, niets dan 
de waaTheid », zijn nietig het vonnis 
van de politieTeohtbanlc en het vonnis 
van de oorreotionele reohtbanlc uitspmalc 
doencle in hoge1· bemep, indien deze 
Znatste 1·eohtbanlc de nietigheid overge
nomen heeft, door die onwettelijlc af.qe
nomen getttigenve?·lclaring niet ttit de ele
menten van haaT oveTfttiging te we1·en; 
het feit dat die getuige door de oor·reo
tionele reohtbanlc opnieuw, en ditmaal. 
1·egelmatig, gehooTcl we1·d is zoncler be
lang (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 155.) 

(KERCKAERT.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 155 van het We.tboek van straf
vordering, doorclat de enige door de eerste 
rechter gehoorde getuigen de eed niet 
heeft afgelegcl in de bij voormeld artikel 
voorgeschreven bewoordingen : 

Overwegende dat, luiclens de vermeldin
gen van het proces-verbaal der terechtzit
ting del. 4 Juli 1950 van de Politierecht
bank te Brugge, getuige Gelclhof voor
aleer zijn verklaring te doen, onder aan
roeping van Gods naam, gezworen heeft 
« de waarheid te zeggen niets dan de 
waarheid » in plaats van te zweren, zoals 
bij voormeld artikel 155 is voorgeschre
ven <(de gehele waarheid, niets dan de 
waarheid te zeggen >> ; 

Overwegende dat het afieggen door de 
voor de strafrechtbanken verschijnende 
getuigen van de eed in de bij de wet voor
geschreven plechtige bewoordingen een 
wezenlijke vormvereiste is, die voorge
schreven is op strnffe van nietjgheid van 

(1) Verbr., 17 October 1949 en 12 Juni 1950 
(Bun. en PAsiC., 1950, I, 77 en 720). 
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de procedure van af bewust vormverzuim, 
en van het naar aanleiding van die nie
tig~ rechtspleging uitgesproken vonnis ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder het beroepen vonnis te niet te 
doen wegens schending of niet hersteld 
verzuim van op straffe van nietigheid door 
de wet voorgeschreven vormen en zon
der de nietige getuigenverklaring uit de 
elementen van zijn overtuiging te weren, 
het vonnis waartegen beroep heeft beves
tigd als reden aangevend dat het ten 
laste van beklaagde gelegd feit << bewezen 
is gebleven zoals het v66r de eerste rech
ter bewezen was )) ; 

Dat het aldus de nietigheid waardoor 
het vonnis van de eerste rechter was aan
getast heeft overgenomen, daar uit het 
feit dat de correctionele rechtbank de 
enige in eerste aanleg gehoorde getuige 
opnieuw heeft gehoord, ditmaal met in
achtneming van al de bij de wet voorge
schreven vormen, niet noodzakelijk volgt 
dat de correctionele rechtbank op de voor 
de politierechtbank gedane verklaring 
geen acht heeft geslagen; 

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

den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge en dat melding ervan 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 Rechtbank te Gent uitspraak 
doende in hoger beroep. 

29 Januari 1951. - 2• kamer.- Voo1·zit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Simon. - Gelijlcluidende con
cl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 29 Januari 1951 

10 OPENBARE ORDE. - WET TOT OP
RICHTING VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN. -
WET VAN OPENBARE ORDE. 

2o WET EN KONINKLIJK BESLUIT. -
TERUGWERKENDE KRACHT.- WET VAN OPEN
BARE ORDE.- UITWERKSEL OP DE BESTAANDE 

TOESTANDEN. 

so GENEESKUNDE. - WET TOT OPRICH
TING VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN.- NIET 
ONDERWORPEN AAN HET VOORSCHRIFT VAN 
NIET-TERUGWERKENDE KRACHT DER WETTEN. 

40 GENEESKUNDE. - 0RDE DER GENEES
HEREN. - TUOHTMAATREGELEN. - AAN RET 
STRAFREOHT VREEMDE MAATREGELEN. 

5° GENEESKUNDE. - 0RDE DER GENEES
HEREN. - GENEESHEREN DIE OP HET OGEN
BLIK VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 
VAN 25 JULI 19S8 DE GENEESKUNDE UIT
OEFENEN. - NIET VAN AMBTSWEGE OP DE 
LIJST VAN DE 0RDE INGESCHREVEN. 

6o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
TUOHTZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UlT EEN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE OONOLUSIES. -
P ASSEND ANTWOORD. - MIDDEL DAT ORONO
SLAG MIST IN FEITE. 

1° De wet van 25 Juli 1938 tot op1·ichting 
van de 01·de de·r geneeshe1·en is een wet 
van openbare 01·de. 

2° Ondanks het voorschrift van niet-terug.
werkende kracht der wetten moeten de 
wetsbepalingen van openba1·e orde on
middeUijk na hun inwerkingtredin.Q toe
gepast worden, zelfs incUen private be
langen, wellce de wetgeve1· niet uitdntlc
lcelijlc in ove1·weging heett genomen, na
deel zouden lijden ten gevolge van de 
wijzigingen die er door voor de toelcomst 
in de bestaande toestanden noodwendig 
a·angebmcht wo1·den (1). 

so De wet van 25 Juli 1938 tot opdchting 
van de 01·de der geneesheren, een wet 
van openba1·e orde zijnde, is niet onder
worpen aan het in a1·tilcelen 2 van het 
Burge1·lijlc Wetboelc e·n 2 van het Straf
wetboelc uitged1·ulcte voorschrift van 
niet-terugwerlcende kmcht der wetten. 

4° De t·uchtmaatregelen voorzien door de 
wet van 25 Juli 1938 tot op1·ichting van 
de Orde der geneeshe1·en zijn niet van 
stmfrechtelijlce aard. 

5° De geneeshe1·en, die· op het ogenblik 
van de inwerkingtreding, de1· wet van 
25 Juli 1938 de geneeslcunde uitoetenden, 
we1·den niet van ambtswege op de lijst 
van de Orde ingesch1·even. (Wet van 
25 Juli 1938, art. 2.) • 

6° Mist grondslag in feite het middel dat 
de beslissing een ·.qeb1·e1c aan antwo01·d 
op de conclusies ve1·wijt, dan wanneer 
deze op passencle wijze, minstens stil
zwijgend maar nochtans ondubbelzin
nig, beantwoo1·d we1·den (2). 

(VAN NUFFELEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing 

(1) Verbr., 29. April en 27 Mei 1929 (Bull. 
en PASIC., 1929, I, 178 en 200); DE PAGE, Traite 
elcmentaire de droit cimil belge, t. I, n' 231. 
blz. 219. 

(2) Va,ste rechtspra.a.k. Zie na.melijk verbr., 
24 Maart 1949 (A1-r. Ve1·b•·., 1949, blz. 196; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 222); 22 Januari 1951_ 
(Bull. en PAsrc., 1951, I, 321). 
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op 14 Martrt 1950 gewezen door de Ge
mengde Raad van beroep van de Orde der 
geneesheren zetelende te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 67, 78 en 107 van de Grondwet, 
2 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van het 
Strafwetboek, 2, 4, 13 en 24 van de wet 
van 25 Juli 1938, houdende oprichting 
van de Orde der geneesheren, 1, 2, 3, 4, 9, 
10, 15, paragraaf 3°, 161, 162 en 170 van 
het kDninklijk besluit van 23 Mei 1939, ge
wijzigd door besluit van de Regent van 
13 Juli 1945· tot uitvoering van de wet 
van 25 Juli 1938, en van artikel 1 van het 
besluit van de Regent van 8 .April 1947 
dat de eerste verkiezingen VDDr de Orde 
der geneesheren inricht, doorc1at de be
streden beslissing - na vastgesteld te 
hebben dat de feiten welke zij ten laste 
van eiser aannam, gepleegd werden v66r 
15 Juni 1947, datum van de in voege tre
ding van de wet van 25 Juli 1938, --: en 
zonder te ontkennen dat op die datum 
eiser het beroep van geneesheer uitDe
fende - niettemin de beslissing waarte
gen beroep bevestigd heeft die DID reden 
van die feiten geweigerd had eiser op de 
lijst van de Orde in te schrijven en beves
tigd had dat de zwaarwichtigheid van cUe 
feiten een definitief verbod van de uit
oefening van de geneeskunde in Belgie 
verdiende, en· doordat zij bevestigd heeft 
dat geen enkele wetsbepaling beveelt dat 
de reeds in functie zijnde geneesheren, 
op de dag van het in voege treden van de 
wet van 25 Juli 1938, van ambtswege 
dienen ingeschreven te worden op bedoelde 
lijst van de Orde, wanneer artikel 2 van 
de wet van 25 Juli 1938 dat de macht re
gelt welke de Raad van de Orde bezit om 
inschrijvingen op de lijst te weigeren, geen 
terugwerkende kracht voorziet, maar deze 
integendeel uitdrukkelijk uitsluit, wan
neel", immers, dat artikel uitdrukkelijk 
voorbehoud maakt betreffende de door de
zelfde wet voorziene overgangsbeschikkin
gen, wanneer de eerste inschrijvingen op 
de lijst van de Orde voorzien zijn door de 
overgangsbepalingen van het koninklijk 
besluit van 23 Mei 1939, gewijzigd zoals 
gezegd, en meer bepaald door artikel 170 
van dit besluit, wanneer deze overgangs
beschikkingen van gezegd koninklijk be
sluit uitgevaardigd zijn DP grDnd van de 
overgangsbeschikkingen van gezegde wet, 
wanneer dus de eerste inschrijvingen op 
de lijst van de Orde uitdrukkelijk door 
artikel 2 van de wet van 25 Jnli 1938 ont
trokken worden aan de in dat zelfde 
artikel voorgeschreven regelen, wanneer 
dus de feiten v66r het in voege treden 
van de wet gepleegd het voorwerp niet kun
nen uitmaken van de door de wet voor
ziene sancties, en zeker niet een weigering 
van een eerste inschrijving kunnen ver
rechtvaardigen, wanneer weliswaar ge
zegd artikel 170 voorziet dat die inschrij-

ving zal gebeuren overeenkomstig de rege
len van artikel 2 van de wet van 25 Juli 
1938, wanneer gezegd koninklijk besluit 
aldus een terugwerkende kracht schijnt in 
te stellen welke gezegde wet niet heeft 
voorzien doch integendeel heeft uitgeslo
ten, wanneer de Koning de macht niet 
heeft om besluiten te nemen in tegen
spraak met de bestaande wetten, wan
neer dus een koninklijk besluit of een be
sluit van de Regent tegen het princiep van 
de niet-terugwerkende kracht van de wet
ten, en meer bepaald van de strafwetten, 
niet mogen indruisen, wanneer dit U! for
tior-i het geval is voDr besluiten gen<Jmen 
in uitvoering van een wet die dergelijke 
terugwerkende kracht niet uitdrukkelijk 
voorziet en zelfs uitdrukkelijk uitsluit, 
wanneer dus dit deel der beschikkingen 
van gezegd artikel 170 in zover zij de te
rugwerkende kracht zou ingesteld hebben, 
niet mocht toegepast worden, wanneer 
verder artikel 170 van gezegd koninklijk 
besluit aan de geneesheren die op het 
ogenblik van de in voege treding van de 
wet in functie zijn de verplichting niet 
oplegt een aanvraag in te dienen en dus 
hun inschrijving van ambtswege v<Jorziet : 

Overwegende dat de Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der geneesheren 
de beslissing gewezen door de Provinciale 
Raad van de Orde te ·.A.ntwerpen heeft 
bevestigd die de inschrijving van eiser, 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde, 
op de lijst van de Orde geweigerd had; 

Dat deze weigering hierop steunt dat 
eiser niet waardig is zijn inschrijving te 
bekomen daar hij op 14 Februari 1944 
en op 29 Mei 1947 zware veroordelingen 
heeft opgelopen wegens vruchtafdrijving, 
feiten gepleegd respectievelijk in 1943 en 
1945, en daar de zwaarwichtigheid dezer 
feiten en het herhaald vergrijp tegen de 
waardigheid van de geneesheer dat zij 
uitmaken, van aard zijn het definitief 
verbod de geneeskunde in Belgie uit te 
oefenen, mede te slepen ; 

Overwegende dat de wettelijke bepalin
gen die de VDDrwaarden vaststellen waar
aan de uitoefening van de geneeskunde 
onderwDrpen is, en die de gepaste instel
ling tot stand brengen om, in het alge
meen belang; de geneeskundige plichten
leer in eer te hDuden, tot d<Jel hebben in 
hoofdzakelijk belang van de gemeenschap, 
de volksgezondheid, te behoeden en aldus 
de maatschappelijke orde aanbelangen; 

Dat dergelijke wettelijke bepalingen 
van openbare orde zijnde, onmiddellijk na 
hun inwerkingtreding moeten toegepast 
worden in de door de wetgever vastge
stelde mate, zelfs indien private belan
gen, welke de wetgever niet uitdrukke
lijk in overweging heeft genomen, nadeel 
zouden lijden ten gevolge van de wijzi-
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gingen die er door voor de toekomst in de 
bestaande toestaanden noodzakelijk aan
gebracht worden; 

Overwegende dat de wet van 25 Juli 
1938 tot oprichting van de Orde der ge
neesheren, welke dit karakter draagt noch 
tot het burgerlijk recht, noch tot het 
strafrecht behoort en derhalve niet onder
worpen is aan de toepassing van de in 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
in artikel 2 van het Strafwetboek uitge
drukte . voorschriften van het positieve 
recht; 

Dat de tuchtmaatregelen voorzien door 
deze wet geen strafrechtelijke sancties 
zijn, daar zij niet door een strafrecht
bank uitgesproken worden en niet het 
plegen van een door de strafwetten be
paald feit bestraffen maar de vergrijpen 
beteugelen tegen <( de regelen van de ge
neeskundige plichtenleer, de eer, de kies
heid en de waardigheid der leden van de 
Ortle ll in het geval dat een van deze 
laatstgenoemden in de uitoefening of naar 
aanleiding van· de uitoefening van zijn 
beroep blijk zou gegeven hebben geen vol
doende besef er van te hebben; 

Dat door, ten opzichte van de strafwet
ten en buiten alle noodwendigheid, het 
gevolg te bepalen van de tijdelijke schor
sing en van het definitief verbod de ge
neeskunde uit te oefenen, het artikel 13, 
laatste alinea, noch een nieuwe strafbe
paling heeft ingevoerd, noch wijziging 
heeft aangebracht aan de strafwetten 
waarvan het gewag maakt, . en, evenmin 
als de gehele wet, van strafrechtelijke 
aard is· 
Over~egende dat de macht om de in

schrijving van eiser te weigeren, door 
artikel 2, alinea 2, van de wet van 25 Juli 
1938 aan de P:r;ovinciale Radim uitdrukke-
lijk toegekend wordt; . 

Overwegende weliswaar dat eiser be
weert dat al de geneesheren die werke
lijk in BelgH\ op het tijdstip van de in
werkingtreding van de wet hun beroep 
uitoefenden, van ambtswege op de lijst van 
de Orde moeten ingeschreven worden zon
der dat zij verplicht zijn daartoe vooraf 
een aanvraag in te dienen en zonder dat 
de minste aandacht op hun waardigheid 
zou geschonken worden ; 

Dat tot staving van deze zienswijze, hij 
de artikelen 2 en 24 van de wet inroept 
die aan overgangsmaatregelen de last 
overlaten aan te duiden hoe de eerste lijs
ten der leden van de Orde zullen opge
maakt worden; 

Dat eiser daaruit afieidt dat het in ar
tikel 2 vermeld toezicht van de Provin
ciale Raden, op de eerste inschrijvingen 
·niet mag uitgeoefend worden en dat dien
tengevolge het artikel170 van het konink
lijk besluit van 23 Mei 1939, gewijzigd 
door het Regentsbesluit van 13 Juli 1945, 
door aan de in uitvoering van de over-

gangsmaatregelen opgerichte Provinciale 
Raden voor te schrijven de geneesheren 
op de tabel op te nemen overeenkomstig 
de in artikel 2 van de wet bepaalde rege
len, de door de wet gegeven opdracht te 
buiten is gegaan; 

Overwegende dat deze uitlegging van de 
wet, die tegen de letterlijke zin der in 
aanmerking genomen bepalingen indruist, 
met de wil van de wetgever niet overeen
stemt; 

Overwegende inderdaad dat de tussen
komst van senator Rolin in de loop ·van 
de bespreking v66r de Senaat wel voor 
gevolg heeft gehad dat de betwiste ver
meldingen betreffende de overgangsmaat
regelen bij de wettelijke tekst gevoegd 
werden maar dat noch in de gedachte van 
dit lid van de Senaat, noch in deze van 
de Senaat zelf spraak is geweest van al de 
praktizerende geneesheren van ambtswege 
op de eerste lijst in te schrijven ; 

Dat indien senator Rolin wenste dat de 
eerlijke praktizerende die op het ogenblik 
van de inwerkingtreding van de wet de 
geneeskunde in onbetwiste voorwaarden 
uitoefenden niet gehouden zouden wor
den hun inschrijving aan te vragen, wat 
hem vernederend voorkwam, de bespre~ 
king niet laat uitschijnen dat de wet
gever verder nog zou gegaan zijn en aan 
al de geneesheren die reeds de genees
kunde uitoefenden, zelfs aan degenen die 
hun beroep op twijfelachtigde wijze zou
den vervullen, het recht zou verleend heb
ben om van ambtswege iid van de Orde te 
worden; 

Dat de wet van 25 Juli 1938 die een 
instelling tot stand bracht om de regelen 
van de geneeskundige plichtenleer in eer 
te houden, logischerwijze niet heeft kun
nen aannemen dat voor de eerste samen
stelling van de · Orde al de praktizerende 
geneesheren zonder het minste voorbehoud 
er deel van zouden maken ; 

Overwegende dat het hierboven vermeld 
koninklijk besluit en ih het bijzonder het 
artikel 170 door de uitvoerende macht 
binnen de perken van de haar gegeven 
opdracht opgesteld werden; 

Dat het middel ongegrond is; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 2, alinea 3, 
en 19 van de wet van 25 Juli 1938 inhou
dende oprichting van de Orde der genees
heren, en van de rechten van de verdedi
ging, doordat de bestreden beslissing deze 
van de Provinciale Raad heeft bevestigd, 
zonder. te antwoorden op het door eiser 
in zijn besluiten ingeroepen middel waarin 
hij liet gelden dat het aan de Provinciale 
Raad niet behoorde het tegenovergestelde 
te beslissen van hetgeen de H. Minister 
van Justitie had beslist op grond van het 
arrest van het hof van beroep dd. 29 Mei 
1947 dat eiser had veroordeeld tot tien 
jaar ter beschikkingstelling van ue rege-
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ring, en dat de Provinciale Raad zich, 
in verband met de ten laste van eiser ge
legde feiten, bevond voor een beslissing 
die kracht van gewijsde had, wanneer 
dergelijk gebrek aan antwoord gelijk. 
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet en andere inge
roepen wetsbepalingen vereiste motive
ring: 

Overwegende dat de beschouwingen 
door eiser in zijn conclusie v66r de rech
ter over de grond aangevoerd met be
trekking tot de uitvoering van de straf 
waartoe hij door het Hof van beroep te 
Brussel op 29 Mei 1947 veroordeeld werd, 
alleen als gepastheidsredenen mogen gel
den, daar er tussen de tuchtmaatregel 
en de straf geen juridisch verband be
staat; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing door de vaststelling dat het door 
eiser tegen de waardigheid van de ge
neesheer gepleegd vergrijJ) zo zwaarwich
tig was dat het aanleiding geven moet tot 
een definitief verbod de geneeskunde uit te 
oefenen, het bewijs levert dat de Ge
mengde Raad van beroep geoordeeld heeft 
dat de getroffen maatregel gepast en 
rechtvaardig was; · 

Dat zij also minstens stilzwijgend doch 
ondubbelzinnig dit punt der conclusies 
beantwoord heeft ; 

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

ning; veroordeelt eiser tot de kosten. 

29 J anuari 1951. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van 
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 29 Januari 1951 

to VERKEER.- VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN. 
- AANVANG VAN RET VERVAL. 

2° VERKEER.- VERVALLENVERKLARING VAN 
RET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN. 
- MELDING OP DE IDENTITEITSKAART. -
DOEL. 

30 STRAF. - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. 
- WANBEDRIJF.- MAXIMUM DRIE MAANDEN. 

4° VERKEER. - VEROORDELING WEGENS RET 
BESTUREN VAN EEN. VOERTUIG SPIJTS DE VER
VALLENVERKLARING VAN RET RECHT OM EEN 
VOERTUIG TE BESTUREN. - VERBEURDVER
KLARING VAN HET VOERTUIG. - VOORWAAR
DEN. 

5° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VERVANGENDE GEVANGENIS

. STRAF DIE .. HET WETTELIJK MA:ll:IMUM OVER-

SCHRIJDT. - VERBREKING EN VERWIJZING 
TOT DIT PUNT BEPERKT. 

6° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - 0NMOGELI.JKHEID i'OEZICHT 
UIT TE OEFENEN OVER DE WETTELIJKHEID VAN 
DE VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING. 
- VERBREKING EN VERWIJZING TOT DIT PUNT 
BEPERKT. 

to Het verval van het recht om een voer
tttig te bestttren neemt aanvang op het 
ogenblik dat het vonnis, waarbij de ve1·
vallenve1·lcla1·ing uitgesprolcen wo1·dt ge
zag van gewijsde verlwijgt en geens
zins op de dag waamp melding van die 
vervallenve1'7cla1'ing op de identiteits-
7caa1·t van de ve1·oo1·deelde wo1·dt ge
daan (1). (Wet van 1 Augustus 1924, 
art. 2.) 

2° De melding van de vervallenverlclaring 
van het recht om een voertuig te bestu
ren, op de identiteitslcaart van de ver
oo1·deelde, st!'elct enlcel tot inlichUng van 
de overheden, belast met het vaststel
len van de inbreulcen op de ve1·Tceers
politie. (Wet van 1 Augustus 1924.) 

3° De wegens een wanbed1·ijj uitgespm
Tcen ve1·vangende gevangenisstraf mag 
d1·ie maanden niet overschrijden (2). 
(Strafwetb., art. 40.) 

4° W anneer een besttturder van een voer
ttl.ig veroordeeld wordt om, spjits de 
doo1· hem opgelopen vervallenverklaring, 
gestmtrd te hebben, lean de verbeurd
verklaring van het voertttig slechts uit
gesproken worden :indien dat voertuig 
eigendom is hetzij van de veroordeelde, 
hetZ'ij van een 1Je1·soon die het wetens 
aan de vero01·deelde heeft toevertrouwd. 
(Wet van t Augustus 1924, art. 2.) 

5° 1Vanneer een beslissing verbmken 
woTdt omdat de rechter een vervangende 
gevangenisstraf heett uitgesprolcen die 
het wettelijk maximttm overschrijdt, 
zijn de verbrelcing en de verwijzing tot 
dit pttnt van de beslissing beperlct (3). 

Go Wanneer een beslissing verb!"olcen 
wo1·dt omdat zij het Hnf in de onmoge
lijkheid stelt zijn contmle ovm· de wet
telij Tcheid van de verorwdeling tot ve1·
bettrdverklaring ttit te oefenen, zijn de 
verbrelc·inrJ en de verwijzing tot dit punt 
van de beslissing beperlct (4). 

(t) Verbr., 11 April 1932, beweegredenen 
(Bull. en PASIC., 1932, I, 125). 

(2) Verbr., 8 September 1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. 505; Bull. en PASIC., 1949, I, 578). 

(3) Verbr., 8 September 1949 (A•·r. Jlerbr., 
1949, biz. 505; Bull. en PASIC., 1949, I, 578) ; 
12 December 1949 (A1T. Yerbr., 1950, biz. 228; 
B·ull. en PASIC., 1950, I, 248). 

(4) Verbr., .6 April 1949 (AlT. Yerb1·., 1949, 
biz. 229; Bull. en PASIC., 1949, I, 261) . 
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(DE COClL) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarde ; 

Over het eerste middel : schending van 
:artikel 2, littera c, alinea 4, van de wet 
van 1 Augustus 1899 houdende heriiening 
van de wetgeving en de reglementen op 
de politie van het vervoer, doordat het 
bestreden vonnis. aanlegger wegens in
brenk op bovenbedoelde wetsbepaling ver
oorcleeld heeft alhoewel de vervallenver
klaring van het recht een rijtuig te voe
ren, tegen aanlegger uitg·esproken, bij 
gebreke van vermelding op diens identi
teitskaart op de dag dat het aan de ver
volging ten grondslag liggende feit werd 
gepleegd, hare uitwerksels niet had ver
kregen : 

Overwegende dat uit de aan 's Hofs 
onderzoek regelmatig onderworpen pro
cesstukken blijkt dat de Politierechtbank 
te Ninove bij vonnis op tegenspraak ge
wezen de 5 Januari 1950, vonnis dat op 25 
van gezegde maand gezag van het ge
wijsde verkreeg, aanlegger voor een tijd
spanne van drie maand vervallen heeft 
verklaard van het recht een rijtuig te 
voeren; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat aan
legger, spijts de tegen hem uitgespro
ken vervallenverklaring, op 24 Maart 
1950 te Ninove een rijtuig heeft gevoerd; 

Overwegende dat, in strijd met datgene 
clesbetreffend in het micldel wordt be
weerd, de vervallenverklaring waarover 
het gaat, een aanvang neemt op het ogen
blik waarop het vonnis dat ze uitspreekt 
gezag van gewijscle verkrijgt, en geens
zins op de dag waarop melding van die 
vervallenverklaring op de Wentiteitskaart 
van de veroordeelde wordt gedaan; 

Dat inderdaad die melding niet tot 
doel strekt de veroordeelde met de tegen 
hem uitgesproken vcrvallenverklaring be
kend te maken, maar wel de opsporings
ambtenaren en agenten, belast met het 
vaststellen van de inbreuken op de ver
keerspolitie, in te lichten, en alzo het 
vaststellen van de inbreuken op artikel 2, 
littera c, alinea 4, van de wet van 1 Au
gustus 1899 te vergemakkelijken en de 
beteugeling er van te verzekeren ; 

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

artikel 71 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger schuldig 
heeft verklaard en veroordeeld alhoewel 
hij het slachtoffer is geweest van een on
overkomelijke dwaling die hem belet heeft 
te beseff€m dat hij een overtreding be
_ging: 

Overwegende dat het middel vreemd is 
aan de bevoegdheid en dat het niet v66r 
de rechter over de grond werd aange
voerd; 

Dat het niet voor de eerste maal in 
verbreking kan voorgesteld worden; 
waaruit volgt dat het middel nieuw en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

01er het middel van ambtswege : schen
ding van artikelen 40 en 100 van het 
Strafwetboek, en 97 . van de Grondwet, 
doordat, eerste onderdeel : het bestreden 
vonnis, het vonnis waartegen beroep wat 
betreft de uitgesproken gevangenisstraf 
en geldboete bevestigende, deze, bij 
gebreke van betaling binnen de door de 
wet bepaalde tijdspanne vervangbaar heeft 
verklaard door een gevangenisstraf van 
vijf maanden; tweede onderdeel : de 
autovrachtwagen bestuurd door eiser 
tijdelijk verbeurd heeft verklaard zonder 
vooraf nagegaan te hebben of de voor
waarden waarvan de wet het opleggen 
van die straf afhankelijk maakt al dan 
niet vervuld waren : 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste onderdeel, dat luidens artikel 40 
van het Strafwetboek, welk, bij gebreke 
van strijdige bepaling in de wet van 1 Au
gustus 1899 op de verkeerspolitie, op de 
bij deze wet voorziene misdrijven client 
toegepast, bij gebreke van betaling bin
nen .de termijn bepaald door voormeld ar
tikel 40, de geldboete vervangen wordt 
door een gevangenisstraf waarvan de 
duur bij het vonnis of het arrest van ver
oordeling wordt bepaald en die voor hen 
die zoals aanlegger wegens wanbedrijf 
werden veroordeeld niet drie maanden 
zal overschrijden; 

Overwegende dat noch nit de vermeldin
gen van het bestreden vonnis noch uit de 
aan 's Hofs onderzoek onderworpen stuk
ken ·blijkt dat men zich ten deze in een 
van de uitzonderlijke gevallen bevindt 
waarin de wet een strafverhoging gebiedt 
of toelaat; 

Dat derhalve waar het bestreden vonnis 
de geldboete van vijfhonderd frank, ver
hoogd met negentig opdeciemen in geval 
van niet-betaling, door een gevangenis
straf van vijf maanden vervangbaar ver
klaart, het de artikelen 40 en 100 van het 
Strafwetboek heeft geschonden; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweede onderdeel, dat luidens artikel 2, 
2", littera c, van cle wet van 1 Augustus 
1899 de tijdelijke of definitieve verbeurd
verklaring van de door aanlegger ge
voerde autovrachtwagen slechts kon uit
gesproken worden indien dat voertuig 
eigendom was, hetzi.i van aanlegger, het
zij van een persoon die wetens zijn rijtuig 
aan aanlegger heeft toevertrouwd ; · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
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de tijdelijke verbeuring en het aan de 
ketting leggen van het verbeurdverklaarde 
voertuig uitspreekt zonder nagegaan te 
hebben of de daarvoor vereiste voorwaar
den al dan niet vervuld waren en aldus 
het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn 
toezicht over de wettelijkheid van be
wuste strafoplegging uit te oefenen; dat 
het dienvolgens artikel 97 van de Grand
wet schendt; 

Overwegende bovendien dat de substan
tHHe of op straffe van nietigheid voorge
schreven vormen werden nagekomen en 
dat, behoudens de vervangende gevange
nisstraf, de tijdelijke verbeurdverklaring 
en aan de ketting legging van de auto
vrachtwagen, de uitgesproken veroordelin
gen overeenkomstig de wet zijn~ 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch alleen in zover het de 
duur van de vervangende gevangenisstraf 
op vijf maanden bepaalt en de tijdelijke 
verbeurdverklaring en aan de kettingleg
ging van de door aanlegger gevoerde auto
vrachtwagen uitspreekt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Oudenaarde en dat 
melding ervan zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de helft der kosten ten laste 
van de Staat; veroordeelt aanlegger tot 
de andere helft der kosten; verwijst de 
zaak alzo beperkt naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent uitspraak 
doende in hoger beroep. 

29 Januari 1951. ~ 2• kamer. - Voorzit
ter, H. ·de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - GeUjkluidende con
clusic, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 29 Januari 1951 

VElRKEER. - TEKEN EEN MAXIMUM SNEL
HEID AANWIJZEND. - lNTREKKING VAN DE 
BEPALING WAARBI.T EEN TEKEN WAS INGESTELD 
OM HET EINDE VAN DE TOEPASSINGSTROOK AAN 
TE DUIDEN; - ZONDER UITWERKSEL OP DE 
VERPLICHTENDE KRACHT VAN HET TEKEN DAT 
EEN MAXIMUM SNELHEID AANWIJST. - BE
STUURDER VAN EEN AUTOVOERTUIG DIE, NIET 
EENS 'ZIJN SNELHEID VERMINDEREND, VER
SCHEIDENE DOOR DE OVERHEID IN GEBRUIK GE
STELDE VERKEERSTEKENS VOORBIJRIJDT MET 
EEN HOGERE SNELHEID DAN DE EROP AANGE
WEZEN MAXIMUM SNELHEID. - JNBREUK OP 
ARTIKEL 5, 1, 2°, VAN DE WEGCODE. 

Alhoewel de bepaling, waarbij een telcen 
was ingesteld tot aanduiding van het 
einde van de toepassinostt·oolc van het 

teken wactrb'ij een maa!'imum snelheid 
bepaald wot·dt, ingetroklcen werd, be
houclt dit laatste teken z·ijn verplich
tende lcracht. Moet, bijgevolg, veroot·
cleeld wot·den ·de bestmwder van een 
autovoet·tttig die, niet eens zijn snel
he·id vet·minderend, verscheidene door 
de overheid in gebruilc gestelde ver
lceerstelcens voorbijt··ijdt met een hogere 
snelheid dan de et·op aangewezen maxi
mum snelheid (1). (Kon. besl. van 1 Fe
bruar11934, art. 5, 1, 2°, en 132, 2, 10°.) 

(MORRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Mei 1950 uitgesproken door 
de Correctionele Recht bank te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2 
van de wet van 1 Augustus U:i99 houdende 
herziening van de wetgeving en van de 
reglementen op de verkeerspolitie, gewij
zigd door de wetten van 1 Augustus 1924 en 
16 December 1935, van artikelen 1, 5, 2°, 
41, 42, 132, 2, 10°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, houdende 
algemeen reglement op de verkeerspolitie, 
1 en 2 van .het gemeentereglement van de 
Zellik van 14 Maart 1927 : 1° doordat het 
bestreden vonnis eiser veroordeeld heeft om 
zich niet te hebben geschikt naar de aan
wijzingen van de door de overheid in 
voege gebrachte verkeer~;tekens, deze ver
keerstekens zijnde in zake, tekens die el')n 
maximum snelheid van 40 km. per uur 
toelieten, met impliciet vast te stellen 
dat er geen provincie- of gemeenteregle
ment bestaat dat, op de litigieuze plaats, 
zulke beperking van snelheid bepaalt, 
doch uitsluitend een gemeentereglement 
dagtekenend van 14 Maart 1927, en waarbij 
als snelheid 25 km. per uur bepaald wordt, 
dan wanneer, overeenkomstig de algemene 
economie van het thans in voege zijnde 
reglement op de verkeerspolitie, de bij 
hierboven vermeld artikel132, ·2, 10°, van 
gezegd reglement voorziene tekens, waren 
zij zelfs van regelmatige vorm, in aile 
geval slechts verplichtende kracht kunnen 
hebben inclien zij op een provincie- of 
gemeentereglement steunen dat ten uit
zonderlijke titel op zulke plaats die het 
vaststelt een snelheidsbeperking voorziet, 
en voor zoveel gezegd reglement behoor
lijk ter kennis van de belanghebbenden 
bij middel van gepaste opschriften of aan
duidingen wordt gebracht, voorwaarde 
die niet vervuld is in het geval waarin, 
zoals in zake, het maximum getal kilo-

(l) Verbr., 13 December 1951 (Bull. en PAsic., 
1951, I, 231). 
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meters-uur dat door het reglement vast
gesteld is niet met het op de tekens ge
schreven getal overeenstemt; 2° doordat 
ten minste het vonnis, eisers veroorde
ling op dubbelzinnige en strijdige redenen 
steunt welke niet toelaten vast te stellen 
of de litigieuze tekens beschouwd werden 
als een verplichtend karakter hebben 
alleen omdat zij « van regelmatige vorm ll 
waren of ook omdat zij terzelfdertijd een 
gepaste wijze van /bekendmaking van de 
voorschriften van het hierboven gemeld 
gemeentereglement zouden uitgemaakt 
hebben (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, ver van het afwezen 

vast te stellen van een reglement waar
door een maximum snelheid van 40 km .. 
per uur zou worden bepaaid, het bestre
den vonnis op het bestaan wij~t v'l.n een 
gemeentereglement dat de maximum :mel
heid beperkt op 25 km. per uur; dat ult 
reglement alle snelheid verbiedt die 
40 km. per uur te boven gaat, en volstaat 
om het plaatsen te wettigen van tekens 
waardoor dergelijke snelheidsbeperking 
ter kennis van de weggebruikers wordt 
gebracht; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

noch dnbbelzinnigheid, noch tegenstrij
digheid omvat waar het de betwiste te
kens verplichtend verklaart omdat zij 
tevens regelmatig zijn in de vorm en een 
gepaste :wijze van bekendmaking van een 
gemeentereglement uitmaken; 

Overwegende dat de beide onderdelen 
van het middel derhalve in feite niet op
gaan; 

Ov'er het tweede middel : schending van 
artikelen 7 en 9 van de Grondwet, 1 en 
2 van de wet van 1 .Augustus 1899, hou
dende herziening van de wetgeving en 
de reglementen op de politie van het 
vervoer, gewijzigd door de wetten van 
1 .Augustus 1924 en 16 December 1935, 
5, 2°, en 132, 2, 10°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, houdende 
algemeen reglement op de verkeerspolitie, 
5 van het besluit van de Regent van 
16 October 1947 houdende wijzigingen aan 
het algemeen reglement op de verkeerspo
litie, doordat het bestreden vonnis eiser 
veroordeeld heeft om zich niet naar de 
aanwijzingen van de door de overheid 
in gebruik gestelde verkeerstekens te heb
ben gevoegd, deze tekens zijnde, in 
zake, die bedoeld bij hierboven vermeld 
artikel 132, 2, 10°, · van het algemeen 
reglement op de verkeerspolitie, dan wan-' 
neer de kwestieuze tekens in rechte, als 
van alle verplichtende kracht ontbloot 
dienen beschouwd, daar de wetgever vast
beraden verzuimd heeft hun toepassing
strook af te bakenen, en dat in dergelijke 

voorwaarden, de rechtbank zich het recht 
niet kon toeeigenen zelf in feite, rekening 
gehouden met de ·elementen van de zaak, 
de uitgestrektheid van die toepassing
strook te bepalen, op straf zich willekeu
rig in de plaats van de wetgever te stel
len : 

Overwegende dat, waar de wetgever, na 
door artikel 5 van het besluit van de 
Regent van 16 October 1947 de bepaling 
van artikel 13, nr 15, van het besluit van 
de Regent van 18 October 1946 te hebben 
ingetrokken waarbij een teken was inge
steld geweest tot aanwijzing van het uit
einde van de toepassingstrook van het te
ken nr 10, niettemin wat betreft dit teken, 
de artikelen 5 en 132 van het algemeen re
glement onveranderd heeft behouden, hij 
duidelijk zijn voornemen heeft kenbaar 
gemaakt het teken nr 10 te handhaven; 

Overwegende dat door het bestreden 
vonnis wordt vastgesteld dat aanlegger 
bij het voorbijrijden van de tekens niet 
eens zijn snelheid heeft verminderd en 
dat hij « zes dergelijke platen doorreed 
zonder er rekening mede te houden l) ; dat 
deze vaststelling volstaat om de. toege
paste straf te rechtvaardigen, en dat het 
middel, in zover het gegrond is op de 
onstentenis van alle nadere bepaling be
treffende de toepassingstrook van de 
snelheidsbeperking tussen de aanwijzings
palen aldus zonder belang voorkomt; 

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

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

29 .Tanuari 1951. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. de Oocqueau des :M:ottes, raads
heer waarnemend voorzitter. Ve·r
slaggeve!·, H. Vandermersch. - Gelijlchti
dende conclnsie, H. Oolard, advocaat-ge
neraal. 

le KAMER.- I Fehruari 1951 
1° BURGERLIJKE VORDERING. 

.AFZONDERLIJK YERVOLGD. - 0PScHORSING 
ZOLANG ER OVER DE STRAFVORDERING GEEN 
UITSPRAAK IS GEDAAN. 

2o BURGERLIJKE VORDERING. 
G RONDSLAG Y AN DE REGEL : DE STRAFZAAK 
SCRORST RET BURGERLIJK GEDING. 

3o BURGERLIJKE VORDERING. 
DRAAGWIJDT)i] VAN DE REGEL : DE STRAFZAAK 
SCHORST RET BURGERLIJK GEDING. 

4o BURGERLIJKE VORDERING. 
DE STRAFZAAK SCHORST RET BURGERLIJK 
GEDING. - REGEL VAN OPENBARE ORDE. 

1° In geval de burge!'lijke vo1·dering niet 

____ ! 
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tegelijkertijd en voor dezelfde reohte1·s 
als de stmtvo1·de1·ing wo1·dt vervolgd, 
wo1·dt de uitoefening e1· van gesohorst 
zolang e1· ove1• de Stl·afVOI'del'ing, VOOr 
of in de. loop van de vervolging van de 
burge1·lijke 1·eohtsvorde1·ing ingesteld, 
bij eindvonnis geen uitspmak is ge
daan (1). (Wet van 17 .April1878, art. 4.) 

2° De regel Tc1·aohtens wellce, in geval de 
bu1·gerlijke vordering niet tegelijlcm·tijd 
en voor dezelfde 1·echte1·s als de straf
vm·del·ing wordt vervolgd, de uitoefe
ning er van gesohorst wordt zolang er 
over de strafvo1·de1·ing geen uitspraalc 
bij Mndvonnis is gedaan, werd gestelcl 
omdat het stl'afvonnis, ten opziohte van 
de afzondel·lijlc 1.ngestelde bttrgerlijke 
vo1·del'ing, het gezag van het gew·ijsde 
heeft aangaancle de pttnten welke aan 
de openba1·e en aan de burge1·lijke vor
dering gemeen zijn. (Wet van 17 .April 
1878, art. 4.) 

3° Wanneer het bestaan zelf van een feit, 
dat bij de voM de burge1·lijke rechter 
hangende bttrgerlijlce vordering aan,qe
voerd wo1·dt, ook aan de beslissing van 
het strafgm·echt is onderwo1·pen en deze 
besUssing dtts invloed lean ttitoefenen op 
de vo1·dering welke voo1· de bu1·gerlijke 
1·echte1· is geb1·acht, kan deze laatste 
over die vo1·dering geen uitsp1·aalc doen 
zonde1· de gebiedende bepaling van arti
kel 4 van de wet van 17 Ap1·il 1878 te 
miskennen. 

4° De regel lc1·achtens wellce, in geval de 
btwgerlijke vordering niet tegelijkertijd 
en voo1· dezelfde rechters als de straf
vo1·dering wordt vervolgd, de uitoefe
ning er van gesohorst wo1·dt zolang er 
over de strafV01'del'ing geen uitspraak 
bij e·indvonnis is gedaan, is van open
ba1'e m·de. (Wet van 17 April 1878, 
art. 4.) 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « UW EIGEN 
HUIS )), T. FRANQOIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Januari 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 4 van de wet van 17 .April 1878 
de voorafgaande titel van het Wetboek 

(1) Zie verbr., 5 Juli 1906 (Bull. en PAsrc., 
1906, I, 336); 26 Februari 1914 (ibid., 1914, I, 
122); 21 April 1932 (ibid., 1932, I, 133); FAUSTIN

HELIE, Tmite de l'instruction criminelle, I' dee!, 
n' 1234; GARRAun, Traite theorique et pratique 
d'inst1-uction criminelle, uitg. 1907, biz. 446, 
447 en 453; H.ms, Principes generaux de droit 
penal belge, II' deel, n" 1316 en volg. 

van rechtspleging in strafzaken bevat .. 
tende, 491, 496 van het Strafwetboek, 1382. 
1384 en inzonderheid 1384, alinea 3, 1998 
van het Burgerlijk W etboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest de 
exceptie van schorsing afwijst welke door 
aanlegster uit vorengezegd artikel 4 werd 
afgeleid, onder voorwendsel dat de bur
gerlijke rechter in zake over het voorwerp 
van de vordering uitspraak doen kon zon
der dat hij diende te beslissen over een 
misdrijf of over een burgerlijke fout 
welke zich met de strafrechtelijke schuld 
vereenzelvigde; dat het ten laste van Tir
pitz gelegde feit een misbruik van ver
trouwen kan zijn, doch er ook in kan be
staan de gelden te hebben verloren, te 
hebben Iaten ontvreemden of, zonder be
drieglijk opzet, te hebben nagelaten ze 
aan aanlegster af te geven; dat ook de 
onderstelling kan in aanmerking worden 
genomen dat Tirpitz werkelijk de som 
aan aanlegster zou hebben afgegeven; dat 
de burgerlijke rechter de met een be
paalde bestemming verrichte overhandi
ging der gelden aan Tirpitz kan vaststel
len, aangezien deze overhandiging voor 
het misbruik van vertrouwen een vooraf
gaande voorwaarde en niet een eigenlijk 
bestanddeel van het misdrijf uitmaakt ; 
dat de burgerlijke rechter, zonder dat 
zijn beslissing een erkenning van het 
bestaan van een strafrechtelijke inbreuk 
insluit, vaststellen kan dat Tirpitz een 
fout heeft begaan door de ontvangen gel
den niet aan aanlegster over te maken, en 
doordat het arrest, uitspraak doende over 
de grond, er op wijst dat Tirpitz werke
lijk in het bezit van de gelden is gesteld 
geweest en dat, welke ook de qualificatie 
weze van de bewezen fout van Tirpitz, 
strafrechtelijke inbreuk of burgerlijk mis
drijf, de verantwoordelijkheid van aan
legster in de zaak betrokken is evenals 
aanlegster trouwens insgelijks verant
woordelijkheid zou dragen indien Tirpitz 
geen fout had begaan en haar de gelden 
had afgegeven; dan wanneer luidens arti
kelen 191 en 496 van het Strafwetboek, de 
wanbedrijven van misbruik van vertrou
wen en van oplichting in hoofde van de 
dader het bedrieglijk opzet en de over
handiging der gelden aan denzelve onder
stellen, omstandigheden over welke de 
strafrechter noodzakelijk uitspraak moet 
doen, en dat, dienvolgens, de rechters 
over de grond, in zake, niet konden zeg
gen dat de gelden aan Tirpitz ter hand 
waren gesteld geweest, noch de onderstel
ling in aanmerking konden nemen dat 
hij, zonder bedrieglijk opzet, zou heb
ben nagelaten de gelden aan aanlegster 
over te maken, noch zelfs de <inderstelling 
in aanmerking konden nemen dat Tir
pitz de gelden aan aanlegster zou hebben 
afgegeven, op straffe gezegd artikel 4 te 
schenden hetwelk de voorrang van de 
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openbare op de burgerlijke vordering be
krachtigt : 

Overwegende dat de bij artikel 4 van de 
wet van 17 April 1878 ingestelde regel, 
krachtens welke, in geval de burgerlijke~ 
vordering niet tegelijkertijd als de straf
vordering wordt vervolgd, de uitoefening 
er van wordt geschorst, zolang er ·over 
de strafvordering, voor of in de loop van 
de vervolging van de burgerlijke rechts
vordering ingesteld, geen uitspraak bij 
eindvonnis is gedaan, voortspruit uit het 
beginsel van de voorrang van de strafvor
dering op de burgerlijke vordering en van 
het gezag erga omnes van de beslissingen 
der strafgerechten ; 

Overwegende dat de wetgever deze 
schorsing tot regel heeft gesteld omdat het 
strafvonnis, ten opzichte van de afzonder
lijk ingestelde burgerlijke vordering, het 
gezag van het gewijsde heeft aangaande 
de punten welke aan de openbare en aan 
de burgerlijke vordering gemeen zijn; 

Dat deze regel van openbare orde tot 
doel strekt te vermijden dat tegenstrij
digheid tussen de beslissingen kunne 
ontstaan, ten gevolge van . het beginsel 
hetwelk aan de door het strafgerecht ge
wijsde zaak een noodzakelijke en ver
plichte invloed op het berechten van de 
burgerlijke vorderingen toekent; 

Overwegende dat, blijkens de stukken 
van de rechtspleging, aanlegster v66r het 
hof van beroep de exceptie van schorsing 
opwierp, om de reden dat de beslissing 
welke over de burgerlijke vordering 
moest worden uitgesproken, in tegen
spraak met de beslissing van het straf
gerecht zou kunnen zijn ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit het 
bestreden arrest blijkt dat verweerder 
zijn vordering tot teruggave van een be
drag groot 75.000 frank heeft gegrond op 
het feit dat hij dit bedrag, hetwelk voor 
aanlegster was bestemd, aan een. zekere 
Tirpitz, lasthebber of aangestelde van 
gezegde aanlegster, heeft overhandigd; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de operibare vordering tegen Tirpitz 
is ingesteld wegens misbruik van ver
trouwen ten nadele van de aanleggende 
vennootschap; 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
het bestreden arrest beslist, het bestaan 
van het door verweerder aangevoerd feit, 
namelijk van de overhandiging door hem 
van het bedrag van 75.000 frank aan Tir
pitz in diens hoedanigheid van lasthebber 
of aangestelde van aanlegster, een essen
Wile voorwaarde is voor het wanbedrijf 
van misbruik van vertrouwen welke door 
Tirpitz ten nadele van aanlegster gepleegd 
zou geweest zijn, wanbedrijf hetwelk het 
voorwerp is van de thans hangende open
bare vordering en hetwelk niet zou kun
nen gepleegd geweest zijn indien het be-

drag hem niet overhandigd was geweest; 
Dat vermits het bestaan zelf van het door 

verweerder aangevoerde feit aan de be
slissing van het strafgerecht is onder
worpen, en aangezien deze beslissing 
dus invloed kan uitoefenen op de vor
dering welke v66r de burgerlijke rechter 
was gebracht, deze, in de toenmalige 
staat van de zaak, over deze vordering 
geen uitspraak kon doen zonder de, in 
het middel aangeduide, gebiedende bepa
ling van de wet van 17 April 1878 te mis· 
kennen; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
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 ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

1 Februari 1951. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, H. Giroul. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Gansho:f. van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

1• KAMER.- I Februari 1951 
1° GEZINSVERGOEDINGEN. - VooR

WAARDEN WAARIN EEN WEES VAN VADER OF 
MOEDER ER OP RECHT HEEFT. 

2° OVEREENKOMST. - VERBINTENIS HEB
BENDE EEN DOOR DE WET VERBODEN m• MET DE 
GOEDE ZEDEN OF DE OPENBARE ORDE STRIJDIGE 
OORZAAK. - NIETIGHEID. 

3o GEZINSVERGOEDINGEN. DE 
WEES VAN VADER OF MOEDER HEEFT SLECHTS 
RECHT OP DE GEZINSVERGOEDINGEN INDIEN RET 
DIENSTCONTRACl' DA'f TOT DE TOEKENNING ER 
VAN AANLEIDING GEEFT, GEEN DOOR DE WET 
VERBODEN OF MET DE GOEDE ZEDEN OF DE OPEN
BARE ORDE STRIJDIGE OORZAAK HAD. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEZINSVERGOEDINGEN. - BESLISSING VAN DE 
WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP ZICH BE
PERKEND TOT DE YASTSTELLING DAT DE BIJ 
RET DIENSTCONTRACT AANGEGANE YERBINTENIS 
NIET STRIJDIG WAS MET EEN BEPALING VAN 
RET STRAFWETBOEK, ZONDER NA TE GAAN 
OF ·zrJ NIET STRI.TDIG WAS MET EEN ANDERE 
WETSBEPALING OFWEL MET DE GOEDE ZEDEN OF 
DE OPENBARE ORDE. - BESLISSING NIET WET
TELIJK GEMOTIVEERD. 

1 o De wees van vader of moeder van een 
gezin, waa1·van minstens een van de 
echtgenoten loont1·elclcende was, heeft 
1·echt op de gezins1Jergoedingen, indien 
de loontreklcende vader of moeder we
gens een dienstcontract wezenlijk ge-



-304-

durende ten minste honderd vijftig da
gen op de driehonde1·d v·i.if en zestig 
dagen die de datttm van zijn overlijden 
voorafgingen te wedo gesteld werd. 
(Wet van 4 Augustus 1930 houdende ver
algemening van de gezinsvergoedingen, 
samengeordend door koninklijk besluit 
van 19 December 1946 en gewijzigd door 
de besluitwetten van 21 Augustus 1946 
en 28 Februari 1947, art. 56bis en 57.) 

2° Een verbintenis is .nietig 1viet aUeen 
wamieer zij een door de wet verboden 
oorzaak heeft, doch insgelijlcs wanneer 
haa1· oo1·zaalc met de goecle zeclen of 
cle open bare orde stl"ijclig is (1). (Burger
lijk Wetboek, art. 1131 en 1133.) 

3° De wees heeft slechts recht op de toe
kenning van de gez·insvergoeclingen in
dien het dienstcontract, dat tot die toe
kenning aanleid·ing geeft, geen door de 
wet ve1·boden of met de goede zeden of 
de openba1·e o1·de stl'ij(Uge oorzaalc had. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1131 en 1133.) 

4° W anneer men tegen cle vo1·dering tot 
ttitlce1'ing van ge,rt'insvergoed·ingen laat 
gelden flat het tot gmndslag der ve1·b'in
tenis Uggende d·ienstcontract een onge
ool'loofd lca?·alcte?· heeft, is niet wette
lij 7c gemotiveerd de besUssing van de 
we1·k1'echtersraad van beroep die zich 
beperlct tot de vaststelling dat de bij 
dit contract aangegane vMbintenis niet 
strijdig was met een bepaling van het 
Stl·afwetboelc, zoncle1· na te gaan of zij 
niet strijclig was met een andere wets
bepaUng ofwel met de goede zeclen of cle 
open bam orde (2). (Grondwet, art. 97.) 

(HULPCOMPENSATIEKAS 
VOOR GEZINSVERGOEDINGEN, T. VAN HAELEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing 
gewezen op 5 Mei 1948 door de Werk
rechtersraad van beroep te Brussel; 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heicl, afgeleid nit het feit dat aanlegster, 
door van een werkgever welke onder toe
passing viel van artikel115 van het Straf
wetboek, de voor de dienst der gezinsver
goedingen opgelegcle bijclragen te ontvan
gen, hulp heeft geboden tot de tenuitvoer
brenging, of zelfs tot de afsluiting van 
een dienstcontract op welks ongeoor
loofd karakter de voorziening gegrond is : 

Overwegende dat, bij toepassing van 

(1) en (2) Zie de nota, ondertekend ·w. G., 
onder dit arrest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 359; 
zie oak R. VAN LENNEP, «Ret begrip publieke 
orde in Belgisch recht », Rechtsk. Tijdschrijt, 
1951, blz. 20 en volg 0 

de wetgeving op de gezinsvergoedingen 
ten bate van de loonarbeiders, de bijdra
gen wegens de aan de echtgenoot van ver
weerster uitbetaalde bezoldigingen dien
den te worden gestort, hetzij a an, een 
Oompensatiekas, hetzij aan de Centrale 
kas tot uitdeling van de sociale en fis
cale bijdragen, ingesteld bij besluit van 
15 October 1940, gewijzigd bij besluit van 
29 April 1941; 

Dat er nit volgt dat de inning van ge
zegde bijdragen, in hoofde van aanlegster, 
niet een daad van bijstand in de tenuit
voerlegging van het litigieuze contract 
uitmaakte, doch de vervulling van de op
dracht welke de wetgeving op de gezins
vergoeclingen haar toewees ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan worden aangenomen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 50bis, 56bis, 57, 59 van de samen
geordende tekst van de wet van 4 Augus
tus 1930 houdende veralgemening vim de 
gezinsvergoedingen ten bate van de loon
arbeiders, samengeordend door konink
lijk besluit van 19 December 1939 en ge
wijzigd door de besluitwetten van 21 Au
gustus 1946 en 28 Februari 1947 en door 
het besluit van de Regent van 7 October 
1947, 6, 1108, 1131 en 1133 van het Burger
lijk Wetboek, 115 van het Strafwetboek 
waarvan het paragraaf 2 aangevuld is ge
weest door de besluitwet van 25 Mei 1945, 
97 van de Grondwet, doordat de bestreden 
beslissing de aanleggencle kas veroordeelt 
tot betaling aan verweerster van de ge
eiste vergoeclingen voor wezen, door, 
om te kunnen verklaren dat wijlen Charles 
Verbeyst, krachtens een clienstcontract, 
werkelijk te werk . was gesteld geweest 
geclurende ten minste honderd vijftig da
gen op de driehonderd vijf en zestig 
welke de datum van zijn overlijden zijn 
voorafgegaan, de arbeicl welke door hem 
tijdens de bezetting werd gepresteerd in 
clienst van twee Duitse firmas die, in Bel
gie, militaire werken bouwden en vliegvel
den aanlegden, te beschouwen als gepres
teercl ingevolge een geldig arbeiclscontract 
hetwelk van aard was om ten aanzien van 
de Belgische wet juriclische gevolgen te 
hebben, en door te verklaren dat cc de vrij
Willige aanneming van arbeid voor de 
Duitsers in Belgie de hoedanigheid 
van onder de wet vallende arbeider 
niet doet verliezen; dat het anders 
zou zijn indien deze arbeid normaal op 
de vijandelijke formaties van militaire 
of paramilitaire aard had gerust, om het 
even of de Belgische arbeider al dan niet 
tot gezegde formaties zou behoord heb
ben >>, dan wanneer ieder arbeidscontract 
hetwelk als voorwerp heeft een bezoldigde 
bijstand in de verrichting van een arbeid 
tot hulpverschaffing aan de vijand in 
mannen, levensmiddelen, wapens of muni-
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tie, welke onder de toepassing van de 
strafwetgeving valt, een voorwerp en een 
oorzaak heeft welke ongeoorloofd zijn, 
en door een nietigheid van openbare orde 
is aangetast, waaruit volgt dat het geen 
enkele uitwerking kan hebben en gener
lei juridisch gevolg kan medebrengen, in
zonderheid nit oogpunt van de toepassing 
van de sociale wetten ten bate van de 
contractant of van zijn rechtsopvolgers : 

Overwegende dat de vorderirig strekte 
tot de uitkering van de som van 13.604 fr., 
bedrag del.' gezinsvergoedingen welke aan 
verweerster alsmede aan haar minderja
rige zoon toekwamen; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 56bis van de samengeschakelde wetten 
betreffende de gezinsvergoedingen ten bate 
van de loonarbeiders, gewijzigd door arti
kel 5 van de besluitwet van 28 Februari 
1947, en in verbinding gesteld met arti
kel 57 naar hetwelk artikel 56bis verwijst, 
de wezen van vader en moeder van een 
gezin, waarvan minstens een van de echt
genoten loontrekkende is, aanleiding ge
ven tot de toekenning van de gezinsver
goedingen, indien de loontrekkende vader 
of moeder van de wees, op het ogenblik 
van het overlijden van een van hen, de 
voorwaarden vereist bij artikelen 57 en 59 
van gezegde samengeordende wetten ver- · 
vult, dit wil zeggen, onder meer, indien 
de vader wegens een dienstcontract we
zenlijk gedurende ten minste 150 dagen 
op de 365 dagen, die de datum van zijn 
overlijden voorafgingen, te werk gesteld 
werd; 

Overwegende dat aanlegster liet gelden 
dat de beroepsbedrijvigheid van Verbeyst 
gedurende de 365 dagen die de datum van 
zijn overlijden voorafgingen, het voor
werp niet kan geweest zijn van een geldig 
dienstcontract vatbaar om voor de toe
passing van de wetgeving op de gezins
vergoedingen in aanmerking te worden ge
nomen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door vast te stellen cc dat niet wordt 
betwist dat gezegde Verbeyst, zoals door 
de eerste rechter wordt aangestipt, als 
kantoorbediende in dienst was van deze 
firma's ... >> eri door het door aanlegster ge
dane aanbod van bewijs niet verder te be
antwoorden, stilzwijgend de omstanclig
heden heeft aangenomen van de door Ver
beyst in 1943 en 1944 verrichte arbeid, 
zoals zij door aanlegster waren aange
voerd; 

Overwegende dat de beslissing de ver
werping van het door aanlegster voorge
bracht middel motiveert door de beschou
wingen dat de vijand uit geheel de eco
nomische werkzaamheid van een bezet 
land rechtstreeks of onrechtstreeks voor
deel haalt; dat het niet de gewoonte is, in 
tijd van vrede of van oorlog, door de le-
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gers of hun hulpdiensten rechtstreeks de 
werken te doen uitvoeren welke werden 
uitgevoerd door de firma's in wier dienst 
Verbeyst arbeidde en dat er uit volgt dat 
de vrijwillige aimvaarding van arbeid 
voor de Duitsers in Belgie de hoedanig
heid van onder toepassing van de wet op 
de gezinsvergoedingen vallende werkne
mer niet doet verliezen; cc dat het anders 
zou zijn indien deze arbeid normaal op de 
vijandelijke formaties van poliW:He, mili
taire of paramilitaire aard had gerust, 
om het even of de Belgische arbeider al 
dan niet tot gezegde formatie behoord 
heeft >>; 

Overwegende dat uit deze vermeldingen 
blijkt dat de bestreden beslissing het ge
oorloofd. karakter van de indiensttreding 
van Verbeyst bij gezegde firma's enkel ten 
opzichte van artikel 113 van het Strafwet
boek heeft beoordeeld, hetwelk werd aan
gevuld door artikel 1 van de besluitwet 
van 17 December 1942 waarvan de termen 
door de beslissing worden herhaald; 

Overwegende dat een verbintenis nietig 
is niet aileen wanneer zij een door de wet 
verboden oorzaak heeft, maar insgelijks 
wanneer de oorzaak met de goede zeden 
of de openbare orde strijdig .is; 

Overwegende dat de beslissing vaststelt 
dat de Compensatiekas tegen de vordering 
het ongeoorloofd karakter van de liti
gieuze dienstneming aanvoerde; 

Overwegende dat de rechter, door nate 
laten na te gaan of afgezien van arti
kel 113 van het StrafVI'etboek, de dienst
neming geen andere door een wetsbepaling 
verboden oorzaak had, of niet strijdig 
was met de goede zeden of de openbare 
orde, de in het middel aangeduide wets
bepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onclerhavig arrest 
zgl worden overgeschreven in de registers 
van de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Werk
rechtersraad van beroep te Bergen. 

1 Februari 1951. - 1° kamer. - Voor
r~!'itte1', H. Soenens, eerste voorzitter. -
VeTslaggeveT, H. Bm·eel.- Gelijkluidencle 
concl7tsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 5 Fehruari 1951 
VALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIFTEN.· 

GEBRUIK VAN RET VALS STUK. -- I\10GELIJK
HEID VAN NADEEL. - FElT VAN AARD OM EEN 
GOEDE RECHTSBEDELING BIJ RET BESLlWR'l'EN 
VAN EEN BURGEii.LIJKE BETWISTING IN .RET 
GEDRANG TE BRENGEN. 
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Valt ondm· de toepassing van de strat·wet, 
. door dat een nadeeZ kan beroklcend wor

den, de vaZsheid in geschriften at het 
gebruik van het vals stulc, wanneer dit 
feit van aard is een goede rechtsbede
Ung bij het beslechten van een bu1·ger
Ujlce betwisting in het gedrang te b1·en
gen (1). (Strafwetb., art.193,196 en197.) 

(DU MOULIN, T. MORESCOT.) 

ARREST. 

· HET HOF; - Gelt)t op het bestreden 
arrest, op 16 November 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 
. I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vorde
ring gewezen : 
_ Over . het enig middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 193, 1!!4, 
197, 213, 314 van het Strafwetboek, 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest aanleggers conclu
sie niet beantwoord heeft waarbij staande 
gehouden werd dat er op rechterlijk gebi~d 
geen mogelijkheid van nadeel bestond ·of 
doordat het arrest slechts met de wet te 
schenclen deze conclusie beantwoord heeft: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vaststelling van het door beklaagde 
gemaakt gebruik van het van niet be
twistbare valsheid beschuldigd stuk, in 
feite, aangaande het bedrieglijk opzet en 
de mogelijkheid van nadeel, er op gewezen 
heeft, dat het door beklaagde nagestreefd 
doel was ·de betaling te vermijden van 
b.et commissieloon van 5 t. h .. voorzien in 
het contract welk hem aan Moresco tot op 

·13 Augustus 1946 bond, en dat, veronder
steld dat, volgeris de stelling van beklaag
de, het door hem nagestreefd doel, een 
naar recht ongegronde aanspraak te ver
ijdelen, wettig zou zijn, de onwettelijk
heid en de oneerlijkheid van de handeling 
zich niet konden rechtvaardigen ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen en uit de bij het arrest ingeroepen 
verwijzingen blijkt dat dit arrest impli
ciet cloch duidelijk de mogelijkheid van 
het nadeel en het opzet om te schaden 
heeft aangenomen om reden dat het ge
bruik van het stuk van aard was om een 
goede rechtsbedeling in het gedrang te 
brengen, belang van openbare orde welk 
door de wet beschermcl is ; 

Overwegende dat, vermits het de ver
werping van het door beklaagde voorge
stelcl middel alzo heeft gemotiveercl, wat 
de onmogelijkheid van een nadeel aan
gaat, het arrest niet gehouden was de 

(1) Zie verbr., 23 November 1925 (Bull. en 
PASIC., 1926, I, 70; 23 Juni 1941 (ibid., 1941, 
I, 248). 

feitelijke bij conclusie tot staving van be
klaagden stelling ingeroepen argumenten 
te beantwoorden; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
micldel niet bepaalt hoe het door het ar
rest op de bewering van aanlegger gege
ven antwoord de wet heeft geschonden; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overweg·ende dat de substantH!le of 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegencle dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er ambtshalve 
geen (jpwerpt ; 

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

5 Februari 1951. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjlcZwidende concZ7tsie, H. Colard, acl
vocaat-generaal. 

2e f{:AMER.- 5 Fehruari 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - l\I!IDDEL GESTEUND OP EEN 
VERKEEI\DE INTERfR.ETATIE VAN HET BESTRE
DEN ARREST. - lVIIDDEL DAT GR.ONDSLAG MIST 

- IN ~'EITE. 

2° OPLICHTING. --'- LASTHEBBER .ZICH, 
DOOR BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN, GELDSOM
MEN HEBBENDE DOEN AFGEVEN, WANNEER. DE 
UITVOERING VAN DE LASTGEVING DIT NIET 
RECHTVAARDIGDE.- 0PLICHTING EN NIET MIS
BRUIK VAN VERTROUWEN. 

1° Mist g1·ondsZag in feite, het middeZ 
gesteund op een verkeerde interpretatie 
van het bestredmi an·est (2). 

2° Maakt zich schuldig aan opUchUng, en 
niet aan misbruik vari ve-rtro1twen, de 
lasthebber die do01· aanwending van be
drieglijke handelingen, zich geldsommen 
doet afgeven, om ze zich toe te eigenen, 
wanneer de uitvoering van de Zastge
ving zulks niet rechtvaa1·digt. (Straf
wetboek, art. 491 en 496.) 

(ANDRil1:, T. STADLER.) 

ARREST. 

H'ET HOF; - Gelet op het bestreden 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
12 Juni 1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 708); 
10 Juli 1950 (Arr. Verbr., 1950, biz. 715; Bull. 
en PASIC., 1950, I 1 817). 

I 



-307_-

arrest, op 23 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering gewezen : 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, het eerste, uit de scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
1101, 1108, 1134, 1165, 1582, 1583, 1984, 
1985, 1989, 1991 en 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, 496 van het Strafwetboek, 15 en 
16 van de wet van 17 April 1878, doordat 
het bestreden arrest, na de feiten samen
gevat te hebben, verklaart dat « de aard 
van deze hanclelingen afhangt van de hoe
danigheid waarin Andre handelde ll om 
aanlegger te veroordelen en beslist clat 
hij handelde in hoedanigheid van lastheb
ber van de burgerlijke partij, Mw Stadler, 
weduwe Leopold Bisman, dan wanneer 
het bestreden arrest anderzijds erkent 
dat gezegde burgerlijke partij Stadler en 
aanlegger geen betrekkingen gehad heb
ben; dat tussen hen geen enkel toestem
ming tussenkwam en dat aanlegger uit
sluitend in betrekking is geweest met 
Mw De Stop, waarvan het bestreden ar
rest zelfs niet vaststelt dat zij zelf, last
hebber van de burgerlijke partij zou ge
weest zijn, noch dat zij aan aanlegger 
lastgeving zou gegeven hebben; het twee
de : schending van artikelen 1101, 1108, 
1134, 1165, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1323, 1325, 1341, 1984, 1985 en 1994 
van het Burgerlijk Wetboek, 496 van het 
Strarwetboek, 15 en 16 van de wet van 
17 April 1878, 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest, na de feiten 
samengevat te hebben en verklaard te 
hebben dat « de aard van deze handelin
gen afhangt van de hoedanigheid waarin 
Andre handelde ll, dat deze betwistte ge
handeld te hebben als lasthebber van de 
burgerlijke partij Stadler, weduwe Eis
man, en na erkend te hebben dat het be
wijs van de door gezegde burgerlijke partij 
ingeroepen lastgeving slechts schriftelijk 
kon bijgebracht worden, verklaart << dat 
de burgerlijke partij terecht het bewijs 
van de lastgeving vindt in de kw1jtschrif
ten welke Andre zich op 7 en 15 Maart 
1946 door Mw De Stop heeft doen afieveren, 
akten die zowel door Andre als door 
Mw De Stop getekend zijn ll ; dan wanneer 
deze akten, waarin de burgerlijke partij 
Stadler, weduwe Bisman, niet is tussen
gekomen en waarbij zij geen partij was, 
daar zij deze noch zelf noch bij lasthebber 
had getekend, het schriftelijk bewijs niet 
kunnen uitmaken van een lastgeving zo
gezegd door haar gegeven aan aanlegger, 
met wie zij nooit in betrekking is ge
weest: 

Overwegende dat deze middelen hierop 
zijn gegrond dat het bestreden arrest zou 
beslist hebben dat aanlegger als lastheb-

ber van de burgerlijke partij heeft gehan
deld bij de onderhandelingen welke aan
leiding geven tot de aankoop door de bur
gerlijke partij van een eigendom gelegen: 
in Dordogne ; 

Overwegende dat deze bewering strij
dig is met de vaststellingen van de rech
ter over de grond ; 

Overwegende inderdaad, dat volgens de 
uiteenzetting van de feiten welke het 
bestreden arrest vervat, vrouw De Stop 
de aanlegger, die zij als e< haar raadsman 
en haar vertrouwensman ll aanschouwde, 
heeft gelast met bet vervullen van een 
zending van inlichting nopens gezegd 
eigendom, en later er de aankoop er van 
te regelen; dat namelijk wordt gewezen 
op de door aanlegger tijdens deze onder
handelingen gedane verklaring K dat hij 
handelde. voor rekening · van- Mw De 
Stop ll; 

Dat uit deze vaststellingen volgt dat 
met te beslissen dat aanlegger in hoeda
nigheid van lasthebber gehandeld heeft, de 
rechter over de grond niet gezegd heeft 
en- niet heeft willen zeggen dat aanlegger 
zijn lastgeving van de burgerlijke partij 
had gekregen ; 

Overwegende dienvolgens, dat waar zij 
aan bet bestreden arrest een beslissing toe 
schrijven welke bet niet behelst, de eerste 
twee middelen in feite niet opgaan; 

Over bet derde middel : schending van 
artikelen 491 en 496 van bet Strafwet
boek, 1101, 1108, 1134, 1984, 1991 en 1993 
van het Brirgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aanlegger schuldig verklaart aan de be
tichting van oplichting, gepleegd ten na
dele van de burgerlijke partij Stadler, 
weduwe Bisman, na hem vrijgesproken te 
hebben van de betichting van misbruik 
van vertrouwen, ten nadele van dezelfde 
burgerlijke partij, door als de betichting 
uitmakende het feit aan te nemen, zich 
in hoedanigheid van lasthebber een som 
van twee millioen vijfhonderd duizend 
Belgische franken te hebben doen afgeven, 
wegens prijs van een door de burgerlijke 
partij aangekochte eigendom en daarvi:m 
slechts ongeveer de helft tot betaling van 
deze prijs gebruikt te hebben, en zich het 
grootste deel van het overige te hebben 
toegeeigend, dan wanneer de handeling 
van een lasthebber die zich, tot een be
paald doeleinde de tot zijn lastgeving be
horende fondsen doet afgeven, met het 
doel zich deze gedeeltelijk toe te eigenen 
en die zich werkelijk deze toeeigent -, in 
de veronclerstelling dat deze handeling be
wezen zij, - het misdrijf van misbruik 
van vertrouwen uitmaakt (art. 491 van het 
Strafwetboek) en niet dit van oplichting 
(art. 496 van het Strafwetboek) en dan 
wanneer het bestreden arrest aanlegger 
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van de betichting van misbruik van ver
trouwen vrijspreekt; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat aanlegger in hoedanigheid van last
hebber gehandeld heeft en hem derhalve 
het recht ontzegt welk hij inriep, om de 
·overdracht van het eigendom van de derde 
tegen een forfaitaire prijs, welke hij vrije
lijk had bepaald, te verwezenlijken, hem 
verwijtende zich gedragen te hebben niet 
als ontrouwe lasthebber aan wie sommen 
toevertrouwd werden en die zich het 
niet voor de betaling bestemd deel van 
de door de overdrager geiliste prijs toege
eigend heeft, doch bedrieglijke handelin
.gen aangewend te hebben en derwijze 
zich geldsommen te hebben doen afgeven 
.Om ze zich toe te eigenen, hetgeen door 
ue uitvoering van de lastgeving niet recht
taardigd was ; 

Overwegende dat het arrest alzo zonder 
dubbelzinnigheid noch strijdigheid zijn 
beslissing heeft gemotiveerd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij gewezen : 

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

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

'5 Februari 1951. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Connart. - Strijdige conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 5 Februari 1951 
VERKEER. - VERBOD TE PA.RKEREN. 

REGLEMENTAIRE TEKENS. - 0VERTREDER 
DIE ZICH OP EEN ONOVERWINNELIJKE DWALING 
BEROEPT, WEGENS HE'l' DULDEN, DOOR DE OVER
HElD, VAN HET PAR.KERJGN. - SOUVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER, OVER DE 
GROND. 

Wan_neer de weggeb1-uiker, clie zi<jn voe1·
tu1g geparlceerd heett op een plaats 
waar reglementaire en goecl zichtba1·e 
telcens, het ver/JOd te pa1·1ceren aancl1ti
dencl, beweert dat hij aangaancle het 
verplichtencl lca1·alcter van cleze -telcens 
in een onovm·winnelijke clwaling ge
bracht we1·cZ, door het feit flat ver
schillencle voerMtigen op dezelfcle plaats 
geparkem·d wa1·en en een lco1·tstonclig 
parke1·en aldaa1· gecluld wordt, beoor-

deelt de 1·echter over de grand souve-
1'ein of die omstancligheden de voorge
wende onove1·wimwlijke dwaling veroor
zaalct hebben (1). 

(PUTANIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel· 

Over het' eerste middel : schending van 
artikelen 5, 2°, 133, 1, 6°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, 1 van de 
wet van 1 Augustus 1899 gewij.zigd door 
de wet van 16 December 1935, 71 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis aanlegger heeft 
veroordeelcl wegens niet naleving van het 
verbod bekend gemaakt door het bij arti
kel 132, 2, A, 16, voorziene teken welk vol
strekt het parkeren verbiedt, wanneer door 
gezegcl vonnis erkend wordt dat het par
keren op deze plaats gedurende dertig 
minuten door de bevoegde overheid is toe
gelaten, dat het op cleze plaats voorko
mend teken dienvolgens de wil van deze 
overheid niet uitdrukt en dat het teken 
dat daar moest geplaatst geweest zijn dit 
is voorzien bij artikel 133, 1, 6", (teken 7), 
en dat aanlegger alzo in een onoverwin
nelijke dwaling werd gebracht : 

Overwegende clat het vonnis vaststelt 
dat de tekens welke het parkeren verbie
den naar cle vorm regelmatig waren en op 
dergelijke wijze geplaatst dat zij aan de 
aandacht van de weggebruikers niet kon
den ontsnappen; dat de rechter over de 
grond door een souvereine beoordeling 
der feiten, uit deze elementen afieidt dat 
aanlegger zich op een onoverwinnelijke 
dwaling niet kan beroepen; 

Over het tweede micldel, schencling van 
artikel 97. van de Gronclwet, doordat het 
bestreden vonnis op dubbelzinnige en te
genstrijclige motieven steunt wat met 
een gebrek aan motieven gelijkstaat : · 

Overwegencle clat het micldel het vonnis 
verwijt beslist te hebben dat aanlegger 
geen onoverwinnelijke dwaling kan inroe
pen, hoewel het erkent dat verschillende 
voertuigen op dezelfcle plaats geparkeerd 
waren en dat cle overheden er het parke
.ren geclurende dertig minuten toelaten of 
dulclen : 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond, gebruik makencle van zijn souve
reine beoordelingsmacht, zoncler dubbel
zinnigheicl noch tegenstrijdigheid heeft 
beslist dat de feitelijke bestanddelen, 
waarvan hij de werkelijkheid aanneemt, 

(1) Verbr., 8 Januari 1951 (Bull. en PASIC., 

1951, I. 285). 
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aanlegger niet in een onoverwinnelijke 
dwaling hebben kunnen brengen; 

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

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

5 Februari 1951. - 26 kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve·r
slaggeve1·, H . .Anciaux Henry de Favaux. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

le KAMER.- 8 Februari 1951 

HUUR.- LANDPACHT.- WET VAN 31 MAART 
1948.- PACHTER DIE GEVOLG HEEFT GEGEVEN 
AAN EEN OPZEGGING VOOR DE INWERKlNGTRE
DING VAN DEZE WET. - GEEN RECHT OP TE

RUGKEER. 

Het 1·echt op te1·uglcee·r in het gepachte 
g,oed, bedoeld bij artilcel 3 van de wet 
van 31 Maart 1948, behoort niet toe aan 
de pachter die, voM de in.we1'lcingtre
cling van deze wet, aan een opzegging 
vanwege de verpachter gevolg gegeven 
heeft (1). 

(HEEREN EN RAMPS, T. SCHRUWS.J 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
11 Februari 1949 door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1, 3 en 7 van de wet van 

· 31 Maart 1948, tot voorlopige regeling van 
de uitwerking van de opzeggingen in zake 
landpacht, en 2 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat de rechter over de grond be
slist dat « het artikel 3, 2°, paragraaf 4, 
van de wet van 31 Maart 1948 ... noodza
kelijk niet alleen de uitdrijvingen bedoelt, 
welke zich in de toekomst wederrech
telijk zouden kunnen voordoen, maar 
ook een sanctie bepaalt waarop de voor 
de invoegetreding van de wet uitgedreven 
pachter eventueel zal kunnen aanspraak 
maken Jl, en bijgevolg, op de feiten van de 
zaak toepassing van deze wetsbepaling 
gemaakt heeft, dan wanneer : 1 o door 
het vonnis zelf vastgesteld wordt dat, als 
gevolg op de opzegging die hem vroeger 
was gegeven, de kwestieuze weide door 
verweerder op 30 November 1946 ontruimd 
werd; 2o) volgens artikel 1 van de wet 
van 31 Maart 1948, deze wet slechts van 

(1) Raadpl. verklaring van de H. Minister 
van landbouw in de Senaat (Pa,·lem. hande
lingen, Senaat, zitting 1947-1948, biz. 542). 

toepassing is op de uitwerking van alle 
opzeggingen « waaraan · geen ,gevolg is 
gegeven, ll op de datum van de invoegetre
ding van deze wet; 3° artikel 3 derzelfde 
wet, die een uitzondering voorziet op het 
in artikel 1 uitgedrukt algemeen beginsel, 
beperkendewijze dient geinterpreteerd te 
worden, ·en niet verder dan het algemeen 
beginsel waarvan het afwijkt mag uitge
breid worden; 4° de wet alleen over de 
toekomst beschikt (Burg. Wetb., art. 2), 
zodat het vonnis artikel 3 van de wet van 
31 Maart 1948 niet mocht toepassen om 
aanleggers te beroven van de verworvene 
rechten die hen toebehoorden, ingevolge 
van de ontruiming van de kwestieuze 
weide door verweerder : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
de verweerder, gevolg gevende aan een 
regelmatige opzegging van de verpachters, 
op 30 November 1946 het door hem ge. 
huurd landgoed heeft verlaten; 

Overwegende dat de wet van 31 Maart 
1948, zoals haar titel het aanduidt, voor-. 
lopig de uitwerking van de opzeggingen 
in zake landpacht regelt; 

Dat de reglementering door artikel 1 
ingevoerd, volgens de bewoordingen zelf 
van dit artikel, slechts de uitwerking 
van alle opzeggingen betreft waaraan 
voor de datum van de invoegetreding van 
de wet geen gevolg werd gegeven ; dat 
de artikelep. 2, 3, 4, 5 en 6 naar gezegd 
artikel 1 verwijzen, hetzij om de draag
wijdte er van te bepalen, hetzij om ze
kere opzeggingen, overeenkomsten of per
sonen nit zijn toepassingsfeer te sluiten; 

Overwegende dat verweerder staande 
houdt dat, indien artikel 3, laatste alinea, 
van de wet van 31 Maart 1948 niet toe
passelijk was op de opzeggingen waaraan 
v66r de inwerkingtreding van deze wet 
gevolg werd gegeven, de pachter, ontze1 
door een verpachter die valselijk zou 
verklaard hebben het gehuurde goed zelf 
in bedrijf te nemen, tegen deze verpach~ 
ter geen enkel verhaal zou hebben, indien 
op de datum van de inwerkingtreding van 
de wet van 31 Maart 1948 het tijdperk van 
zes maand, voorzien bij artikel· 2 van de 
besluitwet van 28 .Augustus 1946, nog niet 
verstreken was ; dat hij deze bewering 
hierop steunt dat de besluitwet van 28 .Au
gustus 1946, ·en namelijk zijn artikel 2, 
ingetrokken werd door artikel 7 van de 
wet van 31 Maart 1948, en dat de pach
ter, in de bewuste veronderstelling, op 
het ogenblik van de invoegetreding dezer 
wet over geen verworven recht beschikte; 

Overwegende dat die bewering in rechte 
niet opgaat; dat artikel 2 van de besluit
wet van 28 .Augustus 1946, in zover het 
aan de ontzette pachter een recht tot 
schadeloosstelling erkent wanneer de ver
pachter binnen de zes maanden het ge-
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hum·de goed niet in gebruik neemt, slechts 
een toepassing is van het gemeen recht in 
zake landpacht (Burgeri. Wetb., arti
kel 1774, par. 2) ; 

Waaruit volgt dat, met te- beslissen dat 
de wet van 31 Maart 1948, en namelijk 
de laatste alinea van artikel S van deze 
wet, de uitwerking regelde van de aan 
verweerder gegeven opzegging, het vonnis 
de in het middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het de echt
genoten Sioelants-Smulders tot schadever
goeding en tot de helft der kosten ver
oordeelt; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Leuven en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot· de kosten ; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar de RechtbanR: 
van eerste aanleg te Mechelen, uitspraak 
doende in hoger 1Jeroep. 

8 Februari 1951. -1• kamer.- Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

1• KAMER.- 8 Februari 1951 

1o FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. 
- 0VERDRACHT.- KAN SLECHTS GESCHIEDEN 
SAM~;N MET DE OVERDRACHT VAN DE INRICH
'l'ING WAARVAN HET DE PRODUOTEN MOET ON

DERSCHEIDEN. 

2o FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. 
- 0VERDRACHT VAN DE INRICHTING. - ZIN 
VAN DEZE LAATSTE UITDRUKKING. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - MIDDEL GENOMEN 
UIT DE SCHENDING VAN HET AAN EEN AKTE 
VERSCHULDIGD GELOOF, - AKTE NIET BI.T DE 
VOORZIENING GEVOEGD, NOCH DOOR HET AR
l~EST OVERGENOMEN. - MIDDEL NIET ONTVAN
KELI.JK. 

4o FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. 
- 0VERDRACHT GESCHIED IN STRI.TD MET 
ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN 1 APRIL 1879. 

(1) Zie LES NovELLES, Droits intellectuels, 
v' NI a1·ques de fabrique, n' 141. 

(2) Verbr., 22 Juni 1950 (Arr. Yerbr., 1950, 
blz. 650; Bull. en PAsrc., 1950, I, 743). Verge
lijk verbr., 6 Juli 1950 (A1·r. T'e1·bt·., 1950, 
blz. 707; Bull. en PAsrc., 1950, I, 808). 

(3) Sic. BRAUN en CAPITAINE, Les 1"f!arques de 
jabrique et de commerce, uitg. 1908, n' 138; 1 

- MERK NIET MEER DESCHERMD DOOR DE 
WET. 

1° Een fabrieks- of handelsmerk kan 
slechts wo1·den overgedrauen samen met 
de inrichting waarvan het de p1'oduc
ten moet onderscheiden. (Wet van 
1 April 1879, art. 7.) 

2° De i1trich ting die samen met het ta
brieks- of handelsmerk dient overgedra
gen te wo1·den is de inrichting waar de 
lcootJwaren, op wellce het merle toepas
selijk is, ve1·han(lel(l worden (1). 

so Is niet ontvanlcelijk het middel afge
leid uit del schending van het aan een 
alcte ve1·schuldigd geloof wannee1· de 
alcte niet bij de voorziening is gevoegd 
en haa1· i~nhoud noch uit de bewom·din
gen van het arrest, noch uit de stttlcken 
de1· procedu1·e blijkt (2). 

4° De besche1'ming van de wet houdt op 
ten aanzien van een in su·ij(l met a1·fi
lcel 7 van de wet van 1 April 1879 over
gedragen fabrielcs- of handelsme1'lc; de 
ove1·nemm· heeft geen privatief 1·echt op 
het merle kunnen ve1·Jc1'ijg,en en de de1·
den ve1·mogen tegen de overdrager het 
uit de overdracht voortvloeiend verlies 
van zijn 1·echt op het merle in te roe-
pen (S). · 

(P. V. D. A. «CHURCHILL CIGARS >> EN MADS, 
T. N. Y. « !ETABLISSEMENTS NICOLETO PRIN
CEPS>>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 October 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1, 2 et 7 van de wet van 1 April 
1879 over de fabrieks- en handelsmerken, 
1134, 1S17, 1319, 1S20, 1S22, 1582, 158S, 
1598, 1832, 18S3, 1845 van het Burgerlijk 
Wetboek, SO, 116, 120, 121 van het Han
delswetboek (aangevuld door de wet van 
9 Juli 19S5), 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest elke waarde ontkent 
aan de overdracht van bedoelde han
clelsmerken door tweede eiser Robert 
Maus, op eerste eiseres, vennootschap 

<< Churchill Cigars >> om reden dat, om 
geldig te zijn, deze overclracht « samen 
met dit van het handelsfoncls had moeten 
geschieden (art. 7 van de wet van 1 April 
1879) >>; dan wanneer de « inrichting >> sa-

LEs NovELLES, Droits intellectuels, v' !lfa1·ques 
de fabrique, n' 147; Repert. prat. dr. belge, 
v' P,·opriete ind~utrielle, n" 396 en 397; zie 
ook VANDEPUTTE, Beginselen van nijved,eids
recht, n' 58, blz. 56; VELGE, Elements de d1·oit' 
industriel, III, n' 987. Contra : PourLLET, 
Traite theorique et pratique des brevets d'in
vention et de la cont1·eja~on, n' 221. 
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men met welke een fabrieks- of handels
merk slechts kan worden overgedragen 
geenszins gelijk staat met cc het handels
fonds >> en kan bestaan uit ontwerpen, 
studH~n. voorbereidingswerken voor · een 
handelsuitbating ; en dan wanneer tweede 
eiser bij de inrichting van eerste eiser, 
inbreng had gedaan, niet aileen cc de tous 
les droits lui competant,. de : <<a) ses de
pilts de marque de fabrique Churchill et la 
publicite deja effectuee quant a la dite 
marque Churchill et les produits fai
sant son objet>> maar ook : «b) des pour
parlers, demarches et activites diverses 
entreprises ainsi que des cliches, embal
lages, echantillons, marchandises, etc., 
acquis pour !'exploitation >> wat, buiten 

. kijf, een « inrichting >> uitmaakt, waartoe 
het merk bestemd was, naar de zin van 
artikel 7 van de wet dd. 1 April 1879; 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, naar luid van arti

kel 7 van de wet van 1 April 1879, een 
fabrieks- of handelsmerk slechts kan 
worden overgedragen met de inrichting 
waarvan het de producten moet onder
scheiden; dat het bestreden arrest door 
het << handelsfonds >>, dat samen met de 
betwiste handelsmerken had dienen over
gedragen te zijn geweest, ongetwijfeld 
de inrichting heeft bedoeld, 't is te zeg
gen de onderneming waar de koopwaren 
waarop de handelsmerken dienden te wor
den toegepast, verhandeld werden; 

Overwegende dat het uit de vaststel
lingen van het bestreden arrest blijkt dat 
Robert Maus-Van den Eede, ten dage van 
de overdracht van zijn handelsmerken 
aan de P. V. B. A. << Churchill Cigars >>, 
noch handel noch nijverheid uitbaatte en 
dienvolgens geen inrichting samen met de 
handelsmerken heeft kunnen overdragen; 
dat het hof van beroep uit die vaststel
lingen wettelijk heeft afgeleid dat de 
door tweede aanlegger gedane overdracht 
van handelsmerken ongeldig was, naar 
luid van artikel 7 van de wet van 1 April 
1879; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers het be

streden arrest verwijten het aan de akte 
van stichting van eerste aanlegster ver
schuldigd geloof te hebben geschonden; 

Maar overwegende dat de akte waarvan 
het arrest de termen zou miskend hebben, 
niet bij de voorziening is gevoegd en clat 
haar inhoud noch uit de bewoordingen 
van het arrest, noch nit de stukken van 
de procedure blijkt; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del, niet ontvankelijk is; 

Over het eerste, derde en vierde mid
del : het eerste : schending van artike
len 1, 2, 3, 3bis, 4 en 16 van de wet 

del. 1 April 1879 over de fabrieks- en han
delsmerken, 1 van het koninklijk besluit 
nr 89 dd. 29 .Januari 1935 tot wijziging van 
artikelen 2, 3, 3bis en 4 van gezegcle wet 
dd. 1 April 1879, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist « dat 
het neerleggen van een merk in BelgH! 
slechts een verklarencl uitwerksel en niet 
een van zich zelf rechttoekennend uit
werksel heeft en dat zolang de neer
legger geen handel of nijverheid heeft" 
uitgebaat van aard om het merk · als 
beschermingsteken voor zijn produkt te 
gebruiken, hij, naar de geest van de wet, 
geen voorrangsrecht heeft kunnen beko
men tegenover derden >> die hetzelfde merk 
regelmatig zouden neerleggen en, bijge
volg, elke waarde ontkent aan de door 
tweede eiser neergelegde mer ken; door
dat het bestreden arrest weigert elke 
waarde te erkennen aan de door eiser op 
8 Augustus 1941 gedane neerlegging van 
het merk cc Churchill>> en verweerders 
merk <<Winston Churchill>>, dat slechts 
op 16 November 1944 neergelegd werd en 
welke het geldig verklaart om reden dat 
op deze datum appellanten van het door 
Robert Malis ileergelegd merk «Churchill>> 
geen gebruik hadden gemaakt, en dat << een 
recht op privaat gebruik van een handelso 
of fabrieksmerk, enkel kan worden begre
pen wanneer het samengaat met het be
staan van een handelsinstelling of een nij
verheidsfonds >> ; dan wanneer wegens het 
verklarend uitwerksel van de neerlegging 
van een merk, het f!!it zelf van deze neer
legging, bij ontstentenis van elk vroeger 
gebruik, het door de wet vereist gebruik 
van het merk uitmaakt waarbij het voor
rangsrecht tegenover alle derden, ten voor
dele van de neerlegger wordt tot stand 
gebracht; dan wanneer, de neerlegging 
van een merk, in zich zelf, het gebruik 
er van uitmaakt en dan wanneer een fa-

- brieksmerk het bestaan van de handels
instelling kan voorafgaan en deel kan 
uitmaken van de voorbereiding voor de 
uitbating van dergelijke instelling; het 
derde : schending van artikelen 1101, 1134, 
1582, 1583, 1833, 1845, van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 3, 3bis, 7, van de wet 
dd. 1 April 1879 betreffende de fabrieks
en handelsmerken, 30, 116, 120, 121, van 
het Wetboek van koophandel, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aan de vennootschap « Churchill Cigars >l 
elk recht op de voordelen van de betwiste 
merken ontkent om reden dat << op de da
tum van het oprichten van de vennoot
schap <<Churchill Cigars>> (17 Mei 1946) 
geintimeerde (verweerster) haar merli: 
<< Winston Churchill >> reeds had gedepo
neerd ll, dan wanneer de vennootschap die, 
tengevolge van inbreng, een f!lbrieksmerk 
bekomt (of de aankoper van het merk 
wordt) in de . pllllltS van de_ overdrager 
wordt gesteld en al de rechten bezit die 
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deze overdrager bezat, waaruit volgt dat 
het feit dat een derde v66r de overdraging, 
doch na de neerlegging door de overdrager 
gebruik heeft gemaakt van het merk geen 
uitweksel kan hebben op de rechten van 
de overnemer; het vierde : schending van 
de wet van S1 December 1947, houdende 
goedkeuring van de« overeenkomst betref
fende de instandhouding of het herstel 
der door de tweede wereldoorlog getrDffen 

•rechten van nijverheidseigendom » gete
kend te Neufchatel op 8 Februari 1947, en 
van gezegde overeenkomst, namelijk van 
haar artikelen 5 en 7; schending van arti
kel 97 van de Gronclwet, doordat het be
streden arrest, dat weigert . de neerleg-
ging van het door tweede eiser neerge
legde fabrieksmerk als een gebruik van 
dat merk te beschouwen, tegen gezegde 
eiser het feit van de latere feitelijke ex
ploitatie van dit merk weerhoudt door het 
inroepen door eisers besluiten van het 
protocool van Neufchiltel te verwerpen, 
om reden dat het « enkel schorsing van 
verjaring en verval van instantie aan
stipt, wanneer hier, ter zake, noch van 
vgrjaring noch van instantieverval kan 
worden gesproken », dan wanneer arti
kel 5 van gezegde overeenkomst van Neuf
chatel beschikt : << De periode gaande van 
S September 1939 tot 30 Juni 1947, zal niet 
in aanmerking komen bij de berekening 
van de termijn voorzien voor het in ex
ploitatie brengen van een octrooi, voor het 
gebruik van een fabrieks- of handelsmerk 
en VDor de exploitatie van een nijver
heidstekening of model, noch bij de bere
kening van de termijn van drie jaar 
voorzien in artikel 6bis van het Uniever
drag », waaruit volgt dat de laattijdige 
exploitatie van een neergelegd merk tegen 
de neerlegger geenszins en in gene mate 
mag weerhouden worden : 

Overwegende dat de bescherming van 
de wet ophoudt ten aanzien van het merk 
dat in strijd met artikel 7 van de wet 
van 1 April 1879 werd overgedragen; dat 
de overnemer geen privatief recht op het 
merk heeft kunnen verkrijgen en de der
den tegen de overdrager het nit de over
dracht voortvloeiend verlies van het recht 
op het merk vermogen in te roepen; 
dat daaruit volgt dat het bestreden 
arrest zijn beslissing aangaande de onge
grondheid van de door aanleggers inge
stelde vordering en de gegrondheid van 
verweersters tegeneis op voldoende wijze 
heeft "gesteund op de vaststelling dat de 
overdracht van handelsmerken door Ro
bert Maus in overtreding van hogerge
meld artikel 7 gedaan werd; dat de overige 
beschouwingen van het bestred!m arrest 
slechts Dverbodige beweegredenen uitma
ken en de middelen, welke die beweegre
denen bestrijden, derhalve niet ontvanke
lijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de yoorzie-

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

8 Februari Ht51. - 1° !ramer. - VoM
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Fehruari 1951 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - PRo
CES-vERBAAL. - 0PSTELLING. - TERMIJN. 

2° DOUANEN EN ACCI.TNZEN. - PRo
CES-VERBAAL. - BETEKENING NIET VEREIST. 
- 0VERHANDIGEN OF TOESTUREN VAN EEN AF
SCHRIFT. 

So DOUANEN EN ACCIJNZEN. -PRo
CES-VERBAAL. --'- 0PSTELLING. - AANWEZIG
HEID VAN DE OVERTREDER NIET VEREIST. -
UITNODIGING OM BIJ DIE OPSTELLING AANWE
ZIG TE ZIJN IN ZEKERE GEVALLEN VEREIST. 
- 0VERHANDIGEN VAN EEN AFSCHRIFT OF TOE
STUREN ER VAN BIJ PER POST VERZONDEN AAN
GETEKEND SCHRIJVEN. 

1 o A1·t·ikel 233 van de wet van 26 Augustus 
1822 voorz·iet geen vervalte1·mijn voor 
het opstellen van het proces-verbaal 
waa1·bij een ove1·t1·eding van de wetten 
op de dottanen en accijnzen wordt vast
gesteld (1). 

2° Jlet pmces-verbaal opgesteld door de 
beambten de1· dottanen en accijnzen 
moet niet betefcend wo1·den aan de ove1·
treder, maa1· een afschl"ift e1· van moet 
aan deze laatste afgegeven of bij per 
post ve1·zonden aangeteTcend schrijven 
toegesttttt1"d worden. (Wet van 28 De
cember 1912, art. 1.) 

so In zaTce ove1·t?-eclin.qen van de wetten op 
de douanen en accijnzen {s de werke
lijke aanwezigheid van de ovm·treder 
geen voo1·waa1·de van het gelclig opstel
len van het pmces-verbaal ,· door arti
kel 238 van de wet van 26 A1tgustus 
1822 wordt enkel in zeTce1·e gevallen 
vereist, dfbt de overt1·ecler worde uit
genodigd om bij het opstellen van het 
pmces-ve1·baal aanwezig te zijn en af
scTwift van het proces-ve1·baal client 
hem overhandigd of bij per post ver
zonden aangeteTcend schrijven toege
sttttwd te wo1·den (2). 

(1) Verbr., 14 Juni 1949 (Ar•·. Verbr., 1949, 
biz. 381; Bull. en PASIC., 1949, I, 432) ; 26 J uni 
1950 (Arr. Verbr., 1950, blz. 654; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 746). . 

(2) Raadpl. verbr., 12 Jimi 1950 (Arr. Verbr., 
1950, biz. 626; Bull. en PASIC., 1950, I, 710). 
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(THYS, T. BELGISOHE STAAT, BESTUUR 
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST, 

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

Over het eerste middel : schending van 
het artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het arrest de redenen niet opgeeft waarom 
aan betichte werd geweigerd de getuigen 
Eugeen Jacobs, douanier te Weelde, op
steller van het proces-verbaal van 8 April 
1950, en llaar dochter, Elisa Geudens, die 
erkent zich aileen plichtig te hebben ge
maakt aan de ten onrechte en bij vergis
sing tegen betichte weerhouden feiten on
der eed door het hof te laten onderhoren : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de proceduur blijkt dat eiseres of 
haar raadsman aan het hof van beroep 
zou gevraagd hebben de getuigen Eugeen 
Jacobs en Elisa Geudens ter terechtzitting 
te doen onderhoren, noch dat het hof zou 
geweigerd hebben aan dergelijk verzoek 
gevolg te geven ; 

Overwegende dat het middel aldus is 
gegrond op een bewering die steun vindt 
noch in het bestreden arrest, noch in enig 
stuk van de proceduur waarop het hof 
acht vermag te slaan; dat het derhalve 
niet kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel : schending van 
het artikel 233 en volgende van de wet 
van 26 Augustus 1822, doordat het arrest 
spijts het aandringen van betichte niet 
verklaard heeft, dat het proces-verbaal 
dd. 8 April 1950, feiten weergevende die 
zich zogezegd op 12 December 1949 had
den voorgedaan, volkomen nietig was, en 
allerminst van elke bewijskracht ontbloot, 
doordat dit proces-verbaal vier maanden 
na de feiten werd opgesteld en nooit 
aan betichte betekend werd; 

Overwegende dat eiseres geen besluiten 
heeft genomen voor het hof van beroep en 
dat, in strijd met wat in het middel wordt 
aangevoerd, zij voor de rechter over de 
grond de nietigheid van het proces-ver
baal van 8 April 1950, niet heeft opge-
worpen; ' 

Overwegende dat, waar het artikel 233 
van de algemene wet van 26 Augustus 11:!!!2 
beveelt dat het proces-verbaal « onmiddel
lijk of zo spoedig mogelijk zal worden op
gemaakt », het geen vervaltermijn yoorziet 
voor het opstellen van de processen-ver
baal waarbij de misdrijven, sluikerijen en 
overtredingen van gezegde wet worden 
vastgesteld, en duidelijk heeft aangewe
zen dat het verlopen van een min of meer 
lange termijn tussen de datum van de fei
ten en deze van het opstellen van het 
proces-verbaal geen aanleiding geeft tot 
nietigheid ; 

Overwegende anderzijds dat door de 

wet niet wordt vereist dat het proces
verbaal aan de overtreder worde bete
kend; dat, naar luid van het artikel 1 
lid 2, van de wet van 28 December 1912; 
volstaat dat hem een afschrift van het 
proces-verbaal -worde overhandigd of bij 
per post verzonden aangetekend schrij
ven toegestuurd; 

Overwegende, in onderhavig geval, dat 
in het proces-verbaal uitdrukkelijk wordt 
vermeld dat afschrift ervan aan eiseres 
bij aangetekende brief werd verzonden; 

Overwegende derhalve dat, waar bet be
weert dat het proces-verbaal nietig is 
omdat het vier maanden na de feiten werd 
opgemaakt, het middel naar recht faalt, 
en, waar het aanhaalt dat het aan eiseres 
niet werd betekend, het in feite, niet op
gaat; 

Over het derde middel : schending van 
het artikel 238 van de wet van 28 Decem
ber 1912, doordat het proces-verbaal van -
8 Apri). 1950 niet in aanwezigheid van be
tichte en op 12 December 1949 opgesteld 
werd, alhoewel dit zeer gemakkelijk had 
kunnen geschieden indien de in het proces
verbaal opgenomen feiten zich werkelijk 
hebben voorgedaan zoals door de opstel
lers verklaard wordt, en dat het proces
verbaal dat aanleiding gaf tot de vervol
gingen tegen betichte en tot haar veroor
deling dus nietig was en ten onrechte door 
het hof, spijts het verzet van betichte, als 
enige grondslag tot de veroordeling werd 
aangenomen ; 

Overwegende dat, door het artikel 238 
van de algemene wet van 26 Augustus 
1822 enkel wordt vereist dat de wetover
treder worde uitgenodigd om bij het op
stellen van het proces-verbaal tegenwoor
dig te zijn, het te ondertekenen, zo hij 
het verlangt, en er afschrift van te ont
vangen en dat, bij afwezigheid van de 
overtreder, hem. een afschrift van het pro
ces-verbaal per post worde opgestuurd 
overeenkomstig de bepalingen van het 
artikel 1, lid 2, van de wet -van 28 De
cember 1912 ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
uitdrukkelijk vermeldt dat « belangheb
bende er van verwittigd werd dat proces
verbaal ten haren laste zou opgemaakt 
worden en aangezocht werd zich op 3 April 
1950, te veertien uur, ten kantore der 
douanen en accijnzen te Weelde-Statie te 
bevinden om er lezing van te horen, het te 
ondertekenen, zo zij zulks verlangt en er 
af,;chrift van te ontvangen 11 en dat uit 
een ontvangstbewijs uitgaande van het be
beer der posterijen blijkt dat deze uitno
diging per post bij aangetekend schrijven 
op 6 April 1950 aan eiseres werd opge
stuurd; dat, eiseres niet aanwezig zijnde 
geweest op de vastgestelde datum, af
schrift van het proces-verbaal haar werd 
opgezonden bij aangetekend schrijven per 



-314 

post zoals voorgeschreven wordt door het 
artikel 1, lid 2, van de wet van 28 Decem
ber 1912; 

Overwegende dat het middel aldus niet 
gegrond is; 

Over het vierde middel : schending der 
rechten van verdediging en namelijk van 
het artikel 154 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het hof, zonder 
de minste redenen hiervoor op te geven, 
geweigerd heeft de door betichte aangege
ven getuigen te onclerhoren en te confron
teren, zich uitsluitend steunend op een 
nietig en allerminst in de meest verclachte 
omstandigheden opgesteld proces-verbaal 
en op de enige verklaringen van brigadier 
Lavrijsen die door betichte nochtans van 
valsheid waren beticht, dan wanneer het 
hof moest toelaten de inhoud van het nie
tig of allerminst zeer verdacht proces-ver
baal van 8 April 1950 door getuigenissen 
te weerleggen en om betichte te veroor
delen zich niet uitsluitend op de gegevens 
van dit proces-verbaal en op de verklarin
gen van een enkele getuige mocht steu-
nen : · 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de proceduur waarop het hof acht 
vermag te slaan blijkt dat het hof van be
roep door eiseres zou aangezocht geweest 
zijn getuigen te onderhoren en tegen elk
ander te stellen noch dat het hof zou ge
weigerd hebben aan dergelijk verzoek ge~ 
volg te geven ; 

Overwegende dat het middel aldus niet 
kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substantH\le en 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de uit
gesproken beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres t.ot de kosten. 

12 Februari 1951. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch.- Gelijkluidende 
oonolusie, Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 12 Fehruari 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- HOF VAN 
BEROEP DAT BET VONNIS WAARTEGEN BEROEP 
HERVORMT.- GEEN CONOLUSIES.- HOF VAN 
BEROEP NIET VERPLIOHT DE REDENEN VAN BET 
YONNIS TE BESPREKEN. 

W anneer het hot 1Jan beroep het vonnis 
waartegen beroep herv01·mt is het oij 

gebrek aan oonolusies, die de redenen 
van cle eerste 1·eohter ovMnemen, niet 
vm·plioht deze redenen te besp1·eken (1). 

(DE SOHEPPER, T. BOOKHOLTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; Gelet op het bestreden ar
rest, op 8 November 1950 door het Hof 
van beroep· te Brussel gewezen ; · 

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

Overwegende dat de voorziening inge
steld door de burgerlijke partij enkel pri
vate belangen aan het hof voorlegt; dat; 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
van het bestreden arrest over de publieke 
vordering, zij slechts ontvankelijk is in 
de mate waarin zij betrekking heeft met 
de veroordeling van de burgerlijke partij 
tot de kosten ; 

Overwegende dat daaromtrent geep_ 
middelen tot staving van de voorziening 
worden aangevoerd ; 

B. Wat betreft de beslissing over de bur
gerlijke vordering; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de vordering van de bur
gerlijke partij heeft afgewezen, zonder op 
voldoende wijze de redenen te bestrijden 
van het vonnis van de eerste rechter 
waarbij de eis van de burgerlijke partij 
werd toegewezen, en doordat het bestre
den arrest derhalve onvoldoende gemoti
veerd is : 

Overwegende dat aanlegger voor het 
hof van beroep geen conclusies heeft ge
nomen; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusie die de redenen van de eerste rech
ter overneemt, het hof van beroep niet 
verplicht was de redenen te bespreken van 
het beroepen vonnis dat het, op grond van 
het v66r zich zelf gedaan onderzoek, her
vormt; 

Overwegende dat het middel derhalve 
niet kan worden aangenomen; 

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

12 Februari 1951. - 2• kamer. - Vo01-
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads-

(1) Verbr., 26 Mei 1941 (Bull. en PASIC., 1941, 
I, 206) ; 6 Maart 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
blz. 76; Bull. en PAsic., 1947, I, 104). Wat 
betreft de conclusien die de redenen van de 
eerste rechter overnemen, zie verbr. Fr., 1 Juli 
1949 (Bull. crim., 1949, n• 223). 
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heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch.- Gelijkluidende 
conclusie, Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Februari 1951 

REOHTERLIJKEl INRIOHTING. -
STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL. - WIJZIGING. - 0NDERZOEK HERNO
MEN. - VONNIS GEVELD DOOR DE RECHTERS 
AANWEZlG BIJ RET TWEEDE ONDERZOEK. -
WETTELIJKHEID. 

W annem·, ten g.evolge van een wijziging 
in de samenstening van de zetel, het 
.ondm·zoek d1w zaak he1·nomen werd, is 
wettelijlc het vonnis geveld door de 
~·echters, die aanwezig waren bij dit 
tweede onde1·zoelc (1). (Wet van 20 April 
1810, art. 7.) 

(SMEKENS, T. D'HEEDENE EN NOEF.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 14 Juli 
1950 door het Hof van beroep te Gent 
gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 7 van de wet van 20 April 1810 
-op de rechterlijke inrichting, en het be
heer van het gerecht, 153, 154, 180, 190, 
:209, 210 (gewijzigd door art. 4 van het 
koninklijk besluit nr 258 van 24 Maart 
1936), 211 van het Wetboek van strafvor
·dering, doordat het bestreden arrest naar 
'het ter terechtzitting van 15 April 1950 
gedaan onderzoek verwijst, dan wanneer 
een der rechters, die het arrest velden, te 
dezer terechtzitting niet aanwezig was : 

Overwegende dat, na de zaak ter te
rechtzittingen van· 15 April, 6 en 20 Mei 
1950 onderzocht en ze op een latere zit
ting, voor onbepaalde tijd uitgesteld te 
llebben, het hof van beroep, op nieuwe 
dagvaarding van. de partijen, naar luid 
van de vermeldingen van het zittingblad 
ter terechtzitting van 13 Juli 1950 wegens 
de vervanging van een der raadsheren, 
beslist heeft, de zaak te hernemen ll ; 

Dat op dezelfde dag er tot een nieuw 
-onderzoek ter terechtzitting werd overge
_gaan en de raadsheer-verslaggever in zijn 

(1) Verbr., 26 Januari en 28 Juni 1950 (Arr. 
Verbr., 1950, blz. 336 en 676; Bull. en PASIC., 

1950, I, 361 en 768). 

verslag alsook de burgerlijke partijen in 
hun eisen, het openbaar ministerie in zijn 
vordering en, 's anderdaags, de beklaagde 
in zijn verweermiddelen gehoord werden ; 

Overwegende derhalve dat uit de be
woorclingen van het bestreden arrest en 
de niet strijdige vermeldingen van het 
zittingblad duidelijk blijkt dat dit arrest 
wel door de raadsheren geveld werd die 
de beide zittingen van 13 en 14 Juli 1950 
bijgewoond hebben gedurende· welke de 
zaak volledig ·en regelmatig onderzocht 
werd; 

Overwegende dat, indien het arrest aan 
de op 15 April 1950 gevoerde rechtspleging 
herinnert, het uit de vaststellingen er van 
duidelijk blijkt dat het beschikkend ge
deelte geenszins op die rechtspleging ge
grond is; 

Dat het middel derhalve in feite niet 
opgaat; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroorde
lingen overeenkomstig de wet zijn ; 

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

Overwegende dat eiser geen ander bij
zonder middel inroept ; 

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

12 Februari 1951. - 2" kamer. - VOOI'
zitter, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Vel·slag
gevm·, H. Van Beirs. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Februari 1951 

1° VONNISSEJN EJN ARREJSTEN. 
STRAFZAKEN. - VONNIS WAARTEGEN BEROEP 
VERNIETIGD WEGENS ONREGELMATIGE SAMEN
STELLING VAN DE ZETEL. - TOT ZICH TREK
KEN VAN DE ZAAK DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP.- VERPLICHTING. 

2o REOHTEN VAN DEl VEJRDEJDIGING. 
- MILITAIR GERECHTSHOF. - TOT ZICH 
TREKKEN VAN DE ZAAK. - ARREST TEN 
GRONDE UITSPRAAK DOENDE OP S'l'UKKEN. -
BEKLAAGDE NIE'l' VERWITTIGD. GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. 

1° Het militai!f' gerechtshof, dat een von
rvis weg,ens onregelmatige samenstelUng 
van de lwijgsraad vernietigt, heejt de 
wettelijke verplichtintJ ove·1· de grond 
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uitspmak te doen (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 215). 

2° Sohe11dt de r·eohten van de verdedi
ging niet, het militair gereohtshof dat, 
uUspraalc cloende als reohter in hager 
beroep, belclaagde niet voo1·at verwit
tigt van zijn inzioht de zaak tot zioh 
te tr·eklcen en. over cle grand ervctn 7tit
BtJmalc te doen o-mdat het vonifl,iB door 
nietig heid aangetast is (2) . (W etboek 
van strafvordering, art. 215; besluit
wet van 27 Januari 1916, art. 8.) 

(TIMMERMANS, T. BELGISOHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 September 1950 door het 
krijgshof gewezen; 

Over de twee middelen : het eerste : 
schending van de rechten van de verdedi
ging doordat het bestreden arrest de pro
ceduur voor ~ de krijgsraad nietig ver
klaard heeft en ze nit de debatten geweerd 
heeft zonder eiser in de gelegenheid te 
stellen een verzoek in te dienen tot ver
hoor van so=ige getuigen die voor de 
eerste rechter een verklaring afgelegd 
hadden, en doordat de voorzitter van het 
militair gerechtshof in zijn verslag van 
die stukken lezing heeft gegeven en de 
partijen over die getuigenissen hebben ge
pleit; het tweede : hierop gesteund dat 
de rechtspleging v66r een niet regelmatig 
samengestelde krijgsraad als niet be
staande moest beschouwd worden en dat 
aanlegger dus « van een graad van rechts
macht beroofd werd » : 

Overwegende dat, na vastgesteld te heb
ben dat de krijgsraad, die in eerste aan
leg kennis van de zaak had genomen on
regelmatig was samengesteld, het milftair 
gerechtshof de procedure v66r de krijgs
raad en het beroepen vonnis moest te niet 
doen; 

Overwegencle dat aanlegger zich niet 
erover mag beklagen dat het militair ge
rechtshof hem niet verwittigd heeft van 
zijn inzicht de zaak tot zich te trekken 
en over de grond ervan uitspraak te doen; 

Dat inderdaad de tot zich trekking voor 
de rechter in hoger beroep niet een rou
ter verrnogen is maar wel een verplichting 
welke hem door artikel 215 van het Wet
boek van strafvordering wordt opgelegd in 
de door die wetsbepaling voor.ziene geval
len; 

Overwegende dat aanlegger ervan niet 
kon onwetend zijn dat, wanneer het mili-

(1) en (2) Verbr., 28 November 1949 (A•·r. 
T'erbr., 1950, biz. 171; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 188); 2 October 1950 (Ar1·. T' erbr., 1951, 
biz. 32; Bull. en PASIC.; 1951, I, 36). 

tair gerechtshof in hoger beroep uitspraak 
doet, de procedure krachtens artikel 3 van 
de besluitwet van 27 Januari 1916 wordt 
voortgezet op stukken; 

Dat de middelen naar recht falen; 
En overwegende dat de substantH~le of 

- op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
rniddel inroept ; 

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

12 Februari 1951. - 2• kamer - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mott'es. raads
heer waarnemend voorzitter. - Ver·slag
gever·, H. Van Beirs. - Gelijkluidende 
conolusi.e, H. Raoul Hayoit de Terrni
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 12 Fehruari 1951 

1° WEJGENIS. - GEMEENTELIJX REGLEMENT 
DAT ZEKERE BOUWWERKEN ZONDER VOORAF
GAANDE TOELATING VERBIEDT. - MISDRIJF DAT 
VOORTDUURT TIJDENS DE GANSE DUUR DER 
WERKEN. 

2° VERJ.ARING. - STRAFZAKEN. - GE
MEENTELIJX REGLEMENT DA1.' ZEKERE BOUW
WERKEN ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING 
VERBIEDT. - INBREUK. - .AANVANG VAN DE 
TERMIJN VAN VERJ ARING VAN DE PUBLIEKE EN 
VAN DE BURGERLIJXE VORDERING. 

1° Een inbreuk op het politiereglement 
van de gemeende Hoboken, dat verbiedt 
zelcer·e b07twwer·Jcen zonder voor·at
gaande toelating uit te voer·en, maakt 
een misdr·ijf uit dat tijdens de ganse 
duur der niet toegelaten wffrken voort
d7t7trt (3). (Reglement van de gemeente 
Hoboken van 8 Juli 1927, goedgekeurd 
op 15 September 1980, art. 875.) 

2° De termijn van ver·jaring van de pu
blielce vorder·ing en van de bur·gf31'lijlce 
vonlel'ing volgf}nde ui-t een in.breulc op 
een gemeentelijk reglement, dat ver·
biedt zeken3 bouwwerlcen zondm· voor
afgaande toelating uit te voeren, loopt 
sleohts vwnat de voztreklcing der niet 
toegelaten werlcen (4). 

(3) en (4) Raadpl. verbr., 13 Februari 1905 
(Bull. en PAsrc., 1905, I, 127); 30 December 1907 
(ibid., 1908, I, 72); 8 April 1946 (ATr. T'erbr., 
1946, biz. 137; Bull. en PAsrc., 1946, I, 136, en 
nota 2, biz. 137). Verge!. verbr., 20 November 
1933 (Bull. en PAsrc., 1934, I, 65). 
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(GEMEENTE HOBOKEN, T. SCHUYBROEK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 October 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
'artikelen 1 van het Strafwetboek, 4, 21, 
23 24 25, 26, van de wet van 17 April 
1878 li~udende de voorgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 375, 507, 573, 
577 van het politiereglement van de ge
meente · Hoboken goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie van de provincie 
Antwerpen op 15 September 1930 en afge
k(mdigd op 28 September 1930 en van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest de overtre
ding verjaard en dienvolgens de vorde
ring van de burgerlijke partij onontvan
kelijk heeft verklaard, omdat verweerder 
sedert einde October 1948 met het bouwen 
begonnen was, zodat toen, op 20 Juli 1949, 
de politie de overtreding vaststelde, zij 
reeds verjaard was, dan wanneer het feit 
van zonder de opgelegde toelating te bon
wen een voortdurend misdrijf is en de 
verjaring niet begint te lopen zolang het 
strafbaar feit blijft bestaan, dus zolang 
de werken niet voltooid zijn : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om te Hoboken. tussen 1 October 1948 
en 1 Augustus 1949 zich schuldig te heb
ben gemaakt aun : a) inbreuk op de bepa
lingen van de besluitwet van 2 December 

. 1946 betreffende stedebouw : b)bij samen
hang inbreuk op de artikelen 375, 394, 
573, 577 van het gemeentelijk politieregle
ment van de gemeente Hoboken om zon
der voorafgaande geschreven en uitdruk
kelijke toelating van het college van bur
gemeester en schepenen, muren, hagen of 
schutsels langs de openbare weg of gebou
wen op welke grond ook, afgesloten of 
niet, en op welke afstand ook van de 
openbare weg te hebben gebouwcl, her
bouwcl, veranderd, h()rsteld of afgebroken; 

Overwegende dat de voorziening het 
arrest slechts bestrijclt in zover het de 
door aanlegster ingestelde burgerlijke 
vordering betreffende de betichting B af
gewezen heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de publieke vordering volgende uit het 
.<mb litt. b van de telastlegging voorzien 
misdrijf en tevens aanlegsters burgerlijke 
vordering in zover deze de herstelling 
nastreeft van· de door dit misdrijf berok
kende schade verjaard verklaart op deze 
grond dat bet bouwen zonder toelating 
van de bevoegde overheid een aanvang 
heeft genomen einde October 1948 en ge
volglijk de verjaring verkregen was wnn
neer op 20 Juli 1949 de overtreding door 
de politie vastgesteld werd ; 

Overwegende dat naar de omschrijving 
welke artikel 375 van voormeld reglement 
doet van het feit dat het strafbaar stelt, 
bewust feit een misdrijf uitmaakt dat 
door de oprichting van het niet toegelaten 
werk volvoerd wordt; 

Dat inderdaacl het politiereglement 
strafbaar stelt niet het feit nagelaten te 
hebben zich te voorzien van de vereiste 
machtiging vooraleer de uitvoering van de 
werken welke het opsomt te beginnen 
maar wel de werken te hebben uitgevoerd 
zonder voorafgaande geschreven en uit
drukkelijke toelating; 

Overwegende bovendien dat het politie
reglement dat het feit omschreven sttb 
litt. B met politiestraffen strafbaar stelt, 
niet afwijkt van de bepaling, gemeen aan 
de artikelen 21 en volgende van de wet 
van 17 April 1878, krachtens welke en de 
publieke vordering en de burgerlijke vor
dering volgende uit een misdrijf na de 
termijnen bepaald door de wet verjaren, 
inzonderheid voor de overtredingen na 
volle zes maanden, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf werd gepleegd of bij 
voordoend geval te rekenen vanaf de 
laatste daad van onderzoek of van ver
volging verricht binnen de eerste termijn 
van verjaring ; 

D:it in het behandeld geval de termijn 
van zes maanden bepaald door de wet 
slechts vanaf de voltrekking van de bouw
werken gelopen heeft; 

Dat uit het vorenstaande volgt dat door
dat het de op 23 Mei 1950 door eiseres 
ingestelde burgerlijke vordering vervallen 
verklaart door verjaring, zonder na te 
gaan op welke dag de bouwwerken vol
trokken werden, het bestreden arrest de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

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

den arrest doch alleen in zover het de 
eis van de burgerlijke partij niet ontvan
kelijk verklaart voor zoveel hij op bet 
sttb litt. B van de telastlegging omschre
ven feit gesteund is ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep 
te Brussel en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder tot de kosten ; verwijst de zaak 
alzo beperkt naar het Hof van beroeP te 
Gent. 

12 Februari 1951. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 12 Februari 1951 
1° OORLOG. - WETTEN EN GEWOONTEN VAN 

DE OORLOG. - BEGRIP. 
2° OORLOG. - OORLOGSMISDAAD. - SCHEN

DING VAN DE WETTEN EN GEWOONTEN VAN DE 
OORLOG. - BESTANDDEEL. 

3° OPENBARE ORDEJ. - BEZETTING VAN 
BELGIE DOOR EEN VIJANDELIJK LEGER. -
"VEILIGHEID VAN DE BEZETTE STAAT. - 0N
DERSCHEIDEN BEGRIPPEN. 

4° OORLOG. - BEZETTING VAN BELGIE DOOR 
EEN VIJANDELIJK LEGER. - WEDERRECHTE
LIJKE DAAD DOOR EEN LID VAN DAT LEGER 
GEPLEEGD TEN NADELE VAN EEN VAN DAT ZELFDE 
LEGER AFHANGEND PERSOON. - BELGISCHE 
OVERHEDEN HEBBENDE NOCH DE ZENDING NOCH 
DE MACHT DIE DAAD TE BESTRAFFEN. 

1 o De wetten en gewoonten van de o01·log 
zijn 1·egelen die de betrekkingen behee1-
sen van een ool'logvoerende Staat en van 
diens organen hetzij met de vijandelijke 
oorlogvoe1·ende Staat of de neutrale 
Staten, hetzij met de onderhorigen van 
die Staten of de bewoners van · hu.n 
grondgebieden, hetzij met de personen 
die in het belang van die Staten optre
den (1). 

2o Een inbreuk op de st1·at:wet is sleohts 
een oorlogsm·isdaad wannem· zij, daaren
boven, een schending van de wetten en 
gewoonten van de oo'l'log uitmaakt (2). 
(Wet van 20 Juni 1947, art. 2.) 

3o De veiligheid van een vijandelijlc lege~·, 
dat het grondgebied van BelgiiJ bezet, 
is geheel ondersoheiden van de veilig
heid van (Je Belgisohe Staat, die arti
lcel 3 van het Bitl'gerlijlc Wetboelc en 
artilcel 3 van het Stratwetboek tot doel 
hebben te besohermen. 

4° De Belgisohe ovm·heden hebben nooh de 
zending nooh de maoht weden·eohtelijlce 
daden te voorlcomen of te bestrafjen 
welke een lid van een vijandelijlc leger, 
dat Belgie bezet, pleegt ten nadele van 
een pm·soon, die uitsluitend van dat le
ge!' afhangt (3). 

(VERHULSDONCK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 October 1950 door het mili
tair gerechtshof gewezen; 

(1) Zie MECHELYNCK, La Convention de La 
Haye, blz. 4; verbr. 27 November 1950, (Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 180). 

(2) Raadpl. verbr., 4 Juli 1949 (An. Ve1·br., 
1949, blz. 445; Bull. en PAsrc., 1949, I, 506) ,_ 

(3) Raadpl. nota van NrBOYET onder verbr. 
Fr., 17 April 1947 (Sirey, 1948, 1, 1). 

Over het vierde middel : schending van 
de wet door veroordeling van eiser wegens 
een moordpoging tot kennisname derwelke 
het militair gerechtshof onbevoegd was : 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
is geweest om in schending der wetten en 
gewoonten van de oorlog, in 's vijands 
dienst zijnde, op 7 Februari 1944 een po
ging tot moord gepleegd te hebben op 
Antonio Milazzi (telastlegging III, 0) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat eiser, Duitse onderhorige, op 
het ogenblik der feiten Kriminalsekretiir 
van de Sicherheitspolizei was, dienst llf
hangende van het vijandelijke leger dat 
het grondgebied van het Rijk bezette; en 
dat Milazzi vertrouwensman van dezelfQ.e 
dienst is geweest ; 

Overwegende dat ter rechtvaardiging 
van de veroordeling welke het tegen eiser 
uitspreekt, het arrest aanvoert dat het 
militair gerechtshof niet met zekerheid 
kan nagaan of het slachtoffer op het ogen
blik der feiten voormelde hoedanigheid 
nog bezat en dat in aile gevallen de toe
stand van Milazzi ten overstaan van het 
Duitse leger, zonder belang is wijl aan
legger, daar hij de wetten en gewoon
ten van de porlog heeft geschonden, op 
generlei straffeloosheid aanspraak kan 
maken; 

Overwegende, enerzijds, dat zo een twij
fel bestond nopens de toestand van 
Milazzi ten overstaan van het Duitse Ie
ger op 7 Februari 1944, het militair ge
rechtshof de plicht had, aile nuttige daden 
van onderzoek te verrichten, anderzijds. 
dat zowel uit het protokol van de Conven
tie ondertekend in Den Haag, op 18 Octo
ber 1907 en goedgekeurd door de wet van 
25 Mei 1910, als uit het aan die Conventie 
toegevoegd reglement volgt, dat de wetten 
en gewoonten van de oorlog regelen zijn. 
die de betrekkingen van een oorlogvoe
rende Staat en van diens organen beheer
sen hetzij met de vijandelijke oorlogvoe
rende Staat of de neutrale Staten, hetzij 
met de onderhorigen van die Staten of de 
bewoners van hun grondgebieden, hetzij 
met de personen die in het belang van die 
Staten optreden; 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat het slachtoffer Milazzi een van 
die voorwaarden vervulde; dat dienvol
gens, blijkens de vaststellingen van de 
rechter over de grond, het door aanlegger 
tegen Milazzi gepleegd misdl'ijf geen in 
schending van de wetten en de gewoonten 
van de oorlog gepleegd misdrijf uit
maakt; 

Dat nit het vorenstaande volgt dat geen 
enkel der beweegredenen waarop het aan
geklaagd arrest is gestaafd, het disposi
tief er van rechtvaardigt; 

Overwegende dat men te vergeefs zou 
staande houden dat zelfs zo het misdrijf, 
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waarover het gaat, geen schending der 
wetten en der gewoonten van de oorlog 
uitmaakte, en zo het slachtoffer wel van 
het vijandelijk bezettend leger afhing 
de veroordeling van eiser desniettemin zou 
wettelijk zijn, daar het misdrijf gepleegd 
werd in Belgie en daar de politie en vei
ligheidswetten al wie, hij weze Belg of 
vreemdeling, die zich op het Belgische 
grondgebied bevindt, overeeiikomstig arti
kel 3 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het Strafwetboek binden ; 

Dat inderdaad wanneer een oorlogvoe
rend leger een gedeelte van het grondge
bied bezet van de Staat tegen dewelke het 
oorlog voert, de veiligheid van dat leger en 
van zijn diensten geheel onderscheiden is 
van de veiligheid van de Staat waarvan 
het grondgebied bezet is ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
overheden van deze Staat noch de zending 
noch de macht hebben de daden, waren 

1 
zij zelfs wederrechtelijk, te voorkomen 
of te bestraffen welke een lid van het 
vijandelijk leger of van zijn diensten, 
gedurende de bezetting heeft gepleegd ten 
nadele van een persoon welke uitsluitend 
van dat zelfde leger of van die zelfde 
diensten afhangt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende verder dat, wegens de ver

zachtende omstandigheden welke het ar
rest aangenomen heeft, de andere ten 
laste van aanlegger bewezen verklaarde 
misdrijven de uitgesproken straf niet 
kunnen rechtvaardigen; 

Om die redenen, verbreekt het arrest 
gewezen in de zaak van aanlegger, be
halve echter in zover het eiser van ze
kere feiten vrijspreekt; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het. militair ge
rechtshof en dat melding ervan zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar het militair gerechts
hof anders samengesteld. 

12 Februari 1951. - 2• kamer. - Vo01"
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. ~ Verslag
geve1·, H. Simon.- Gelijkluidende conclu
sie, Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 12 Februari 1951 
BRIEFGEHEIM. - SCHENDING. - GROND

WET, AllTIKEL 22. - NIET TOEPASSELIJK OP 
DE WERKELIJKE BESTEMMELING NOCH OP DE 
PERSOON, DIE MOEST GELOVEN DAT HIJ DE 
WERKELIJKE BESTEMMELING WAS. 

Pleegt geen schending van het briefge-

heim, naa1· de zin van artikel 22 van de 
Gmndwet, degene die kennis neemt van 
een hem doo1· de post ter hand gestelde 
bl"ief en deze daa1·na aan de overheid 
ove1·handigt, wanneer hij de werkelijlce 
bestemmeling van de b1·ief is of, wegens 
de aanwijzingen die de brief omvat, 
moet geloven dat hij de werkelijke be
stemmeling m·van is. 

(BIEBUYCK, DIERICKX EN VERMEEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 November 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Wat betreft de voorziening ingesteld 
door Gilberte Biebuyck : 

Overwegende dat geen middelen worden 
aangevoerd tot staving van de voorzie
ning; dat de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en de uitgesproken 
straffen deze niet te boven gaan welke 
door de wet bepaald worden ; 

II. Wat betreft de voorzieningen inge
steld door Ludovica Dierickx en Victor 
Vermeeren: 

Over de drie middelen van verbreking, 
het eerste, schending van het artikel 22 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat vermeld artikel, dat 
de onschendbaarheid van het briefgeheim 
waarborgt, niet toepasselijk is op brieven 
tussen particulieren, en enkel toepasselijk 
is op de brieven van politieken aard ter 
voorkoming van de misbruiken bekend on
der de bewoordingen « cabinet noir 11 ; het 
tweede, schending van het artikel 22 van 
de Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beweert dat het van weinig belang is na te 
gaan of het briefgeheim, ja dan niet, 
met het oog op de vervolging . werd ge
schonden, daar bedoelde brief door de on
derzoeksrechter in beslag kon genomen 
worden en aldus de grondslag van een 
strafrechterlijk onderzoek vormen kon; het 
derde, scheuding van het artikel 22 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
alhoewel het erkent dat het briefgeheim 
werd geschonden, niettemin aanneemt dat 
het openbaar ministerie uit de brief be
wijs tegen de beklaagde halen kon en be
kentenissen en verklaringen kou uitlok
ken: 

Overwegende, enerzijds, dat, in strijd 
met wat aanlegger in het derde middel 
beweert, door het bestreden arrest niet 
wordt aaugenomen dat het briefgeheim 
werd geschonden,. naar de zin van die be
woordingen in het artikel 22 van de 
Gi·ond'wet; 

Overwegende, anderzijds, dat het ver
bod het geheim van een brief te scheuden 
vreemd is aan de bestemmeling van het 
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schrijven aan wie de brief werd ter hand 
gesteld; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
brief die bij .Alfons Lannoo terechtkwam, 
aanwijzing omvatte van een naam, een 
voornaam en een beroep die volkomen 
overeenstemden met de zijne en dat 
Lannoo geloven moest dat hij de werke
lijke bestemmeling van de brief was ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
volstaan om de beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen waarbij door het bestre
den arrest wordt geoordeeld dat, waar 
Lannoo kennis nam van de brief en dezen 
aan de rijkswacht overhandigde, hij het 
verbod niet heeft kunnen overtreden dat 
door het artikel 22 van de Grondwet is 
voorzien; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
derde middel in feite niet opgaat en dat 
de eerste twee middelen gericht zijn tegen 
overbodige beweegredenen van het bestre
den arrest en derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

En overwegende dat de substanti1He of 
op straf van nietigheid · voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de uit
gesproken straffen deze niet te boven gaan 
welke door de wet bepaald worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers elk tot een 
derde der kosten. 

12 Februari 1951. - 2° kamer. - Voor
ziUet·, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Verslag
gever. H. Vanclermersch.- Gelijkluidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Fehruari 1951 
1° HOF VAN .ASSISEN. - HoOFDFEIT.

BEVESTIGEND ANTWOORD VAN DE JURY BIJ 
EENVOUDIGE MEERDERHEID. - .ARREST W AAR
BIJ DE MEERDERHEID VAN BET HOF ZICH BIJ 
DE MEERDERHEID VAN DE JURY AANSLUIT. -
.ARREST DIENT NIET TE WORDEN UITGESPRO
KEN IN AANWEZIGHEID VAN DE BESCHULDIGDE. 
- LEZING VAN BET ARREST LATER SAMEN MET 
DIE VAN DE VERKLARING VAN DE JURY AAN DE 
BESCHULDIGDE GEGEVEN. - WETTELIJKHEID. 

2° HOF VAN .ASSISEN.- FORMULIER VAN 
DE EED DER GEZWORENEN. - WIJZE VAN 
VASTSTELLING IN BET PROCES-YERBAAL VAN 
DE ZITTING. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - lV!IDDEL DAT EEN FEIT IN
ROEPT, ZONDER AAI\' TE DUIDEN HOE DIT FElT 
DE PROCEDURE OF DE BESTREDEN BESLISSING 
NIETIG ZOU KUNNEN MAKEN. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

4° HOF v .AN .ASSISEN. - MAATREGEL 
VOORZIEN BIJ ARTillEL 342 VAN RET WET
HOEK VAN STRAFVORDERING.- NIET OP STRAF 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN. 

5o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - l\fiDDEL EEN ONREGELMATIG
HEID IN BET ANTWOORD VAN DE JURY AAN
VOEREND. - VOORZIENING DOOR DE BESCHUL
DIGDE. - .ANTWOORD GUNSTIG VOOR DEZE 
LAATSTE. - MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

1o Indien de beschuldigde slechts bij een
VOitdige meerderheid aan het hoofdfeit 
schuldig vet·klaard wot·dt, client het at·
t·est, waat·bij het hof van assisen vm·
lclaart zich, bi.j zijn meet·det·heid, bij de 
mee?'dMheid van de jury aan te sluiten, 
niet in aanwezigheid van de beschul
digde te worden ltitgesproken; het vol
staat dat lazing ervan latet· samen met 
de lazing van ·de verlclat·ing van de jury 
aan de beschuldigde gegeven wm·de (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 348, 
349 en 357; wet van 18 Juni 1869, arti
kelen 117 en 118.) 

2° H et p1·oces-verbaal van de zitting van 
het hpf van assisen moet de woo1·den 
niet vet·melden die de voot·zitter, over
eenlcomstig artilcel 312 van het Wetboelc 
van stt·atvot·dering, tot de gezworenen 
gericht heeft; het volstaat dat bij dit 
pmces-verbaal vastgesteld worde dat de 
voo1·zitter Ide b-ij die wetsbepaling be
doelde woorden tot de gezworenen ge
t•icht heett en dat daarna iedm· der ge
zworenen, pet·soonlijlc doot· de voorzittet· 
opgemepen, met opgeheven hand, ge
antwoord heett : « Dat zweer ilc >> (2). 

3° Is niet ontvanlcelijlc het middel dat een 
feit inmept, zonder aan te duiden hoe 
dit teit de pTocedure of de bestt·eden be
slissing nietig zou lcmmen maken. 

4° Het uithangen in grate letters, op de 
meest in het oog vallencle plaats van de 
kamet· det· gezwot·enen, van de onder
?'icht-ingen venneld i.n artikel 342 van 
het Wetboek van stratvot·dering maakt 
geen op st?-af van nietigheid voorziene 
t·echtsvot·m ttit. 

5o Is niet ontvankelijlc, wegens gebrek 
aan belang, het middel waarbij de. be
schltldigde aanvoet·t dat een antwoord 
van de j1try om·e,qelmatig is, wanneer 
dit antwoord voo1· de beschttldigde gun
stig is. 

(DE LAERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
ar,resten, op 8 November 1950 door het 

(1) en (2) Verbr., 16 Februari 1885 (Bull. 
en PAsrc., 1885, I, 60). 
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Hof van assisen yan cle provincie Oost
Vlaanderen gewezen; 

I. Aangaande de voorziening tegen het 
arrest waarbij het hof van assisen ver
klaart zich, bij zijn meerderheid, bij de 
meerderheid van de jury aan te sluiten, 
wat het eerste hoofdfeit betreft : 

Over het enig middel : hieruit afgeleid. 
dat het arrest in afwezigheid van aanleg
ger werd geveld : 

Overwegende dat uit artikelen 348, 349 
en 357 van het Wetboek van strafvorde
ring voortvloeit dat de verklaring van de 
jury in afwezigheid van de besclmldigde 
gelezen en ondertekend werd; dat het over
eenkomstig artikel 118 van de wet van 
18 Juni 1869 in de onderhavige zaak uitge
sproken arrest een bijvoegsel is van deze 
verklaring ; 

Overwegende dat aan de beschuldigde 
lezing gegeven werd en van de verklaring 
van· de jury en van het -door het hof op 
die verklaring uitgesproken arrest; dat, 
derhalve, aan het voorschrift van de hier
boven gemelde wetsbepaling volledig vol
daan werd; 

Dat het middel naar recht faalt; 
II. Aangaande de voorziening tegen het 

arrest van veroordeling ; 
Over het eerste middel : hieruit afgeleid 

dat de gezworenen de door artikel 312 van 
het W etboek van strafvordering voorge
schreven eed niet zouden afgelegd hebben 
daar het zittingsblad alleen vermeldt dat 
ieder der gezworenen, persoonlijk door de 
voorzitter opgeroepen, geantwoord heeft : 
« Dat zweer ik )) : 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
de terechtzitting vermeldt dat de voorzit
ter tot de gezworenen die hem recht
staande en met ongedekt hoofd aanhoor
den, het formulier van de in artikel 312 
van het Wetboek van strafvordering 
neergeschreven eecl gericht heeft, en clat 
ieder van de twaalf gezworenen en van de 
twee toegevoegde gezworenen, persoonlijk 
door de voorzitter · opgeroepen, met opge
heven hand geantwoord heeft : << Dat 
zweer ik )) ; 

Overwegende dat uit die vaststelling 
van het proces-verbaal van de terechtzit
ting, alhoewel de bewoordingen van het 
hierboven vermelcl artikel erin niet over
geschreven zijn, duidelijk blijkt dat ieder 
der gezworenen wel op het wettelijk for
mulier van de eed geantwoord heeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel hieruit afgeleid 

dat de deskundigen ter zitting onder eed 
verklaard hebben dat zij niet in college 
hadden gewerkt : 

Overwegende dat het middel niet aan
duidt hoe het aldus aangeklaagd feit de 
procedure nietig zou kunnen maken; dat 
het derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : hieruit afgeleid 

VERBR., 1951. - 21 

dat de door artikelen 341 en 342 van het 
Wetboek van strafvordering voorgeschre
ven rechtsvormen niet nageleefd wer
den : 

Overwegende dat de bewering dat de 
voorzitter de processencverbaal die het 
misdrijf vaststelden en de stukken van het 
proces, behalve de geschreven verklaringen 
van de getuigen, aan de gezworenen, in de 
persoon van de hoofdman van de jury, 
niet overhandigd heeft, tegen de authen
tieke vaststellingen van het proces-verbaal 
van de terech tzi tting stui t ; 

Overwegende dat de aangevoente feite
lijke omstandigheid clat de door becloeld 
artikel 342 gemelde onderrichtingen niet 
in grote letters op de meest in het oog 
vallende plaats van de kamer der gel!Wo
renen uithingen, uit geen vaststelling van 
het arrest voortvloeit, noch uit de stuk
ken van de procedure die door het hof 
in acht vermogen genomen worden ; 

Dat deze voorgeschreven maatregel geen 
substantU:He of op straf van nietigheid 
voorziene rechtsvorm uitmaakt waarvan, 
indien hij niet uitdrukkelijk vastgesteld 
wordt, er client vermoed te worden dat 
hij niet nageleefd werd ; 

Dat het middel in feite niet opgaat ;
Over het vierde middel : hieruit afgeleid 

dat de jury op de tweede vraag betref
fende een verzwarende omstandigheid, 
wat het hoofdfeit aangaat dat het voor
werp van de eerste vraag uitmaakte, 
heeft geantwoord vooraleer het hof van 
assisen zich bij de meerderheid van de 
jury aangesloten had, en: het getal stem
men heeft aangeduid wat het antwoord 
op deze tweede vraag betreft : 

Overwegende dat de beweerde nietighe
den aanlegger geen nadeel hebben kunnen 
berokkenen, wijl de jury op de tweede 
vraag ontkennend heeft geantwoord; 

Dat het middel, bij gebrek aan belaug, 
uiet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiEile of 
op straf van uietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordelingen overeen
komstig de wet zijn; 

Om die redeuen, verwerpt de voorzie
ning·; veroordeelt aaulegger tot de kosten. 

12 Februari 1951. - 2° kamer. - Voot·
zittet·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Vet·slag
gevet·, H. van Beirs. - Gelijkl~tidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 12 Februari 1951 
VERKEER. - REGELEN VAN DOORGANGSPRIO

RITEIT. - TOEPASSING T"\VEE ONDERSCHEIDEN 
OPENBARE WEGEN ONDERSTELLEND. 
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De regeJ betreffende de doo1·gangspriori
teit voorzien door artikel 54 van de 
Wegcode, is alleen van toepassing wan
neer de weggebruikers onderscheiden 
openbare wegen berijden en niet wan
nem· zij hun weg op eenzelfde baan vm·
volgen (1). 

(COLLARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 November 1950 door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren gewe
zen; 

1. Wat betreft de voorziening ingesteld 
door Raoul Collard ; 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend is gericht tegen de beslissing van 
bet bestreden vonnis over de publieke vor
dering· welke tegenover aanlegger werd 
ingesteld; 

Over bet enig middel : schending van 
de artikelen 1 en 2 van de wet van 1 Au
gustus 1899, 54 en 57, 2°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, dit laatste 
artikel gewijzigd bij bet Regentsbesluit 
van 18 October 1946, 6 van dit Iaatste be
sluit, houdende vervanging van de vroe
gere artikelen 50, 51 en 52, van artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek, door
dat bet bestreden vonnis ten onrechte 
eiser veroordeeld heeft omdat hij de weg 
van de betichte Schreurs had afgesneden, 
dan wanneer uit de gegevens van het be
streden vonnis blijkt dat er op de Duinen
laan, welke Schreurs bereed, een omge
keerde driehoek was geplaatst, wat deze 
betichte verplichte de voorrang aan eiser 
toe te staan : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de aanrijding tussen aan
leggers voertuig, komende uit de Staats
baan, en het voertuig van verweerder 
Schreurs, dat de Duinenlaan uitreed, 
zich heeft. voorgedaan op het kruis
punt van vier wegen, de Staatsbaan, de 
Onderwijslaan, de Duinenlaan en de 
Parklaan; dat de Staatsbaan en de Dui
nenlaan, in rechte verlenging zijnde, een
zelfde weg uitmaken waarop beide be
stuurders v66r de aanrijding in tegenover
gestelde richting en in rechte lijn hun weg 
vervolgden, en derhalve verplicht waren 
zich wederzijds de helft van de rijweg 
vrij te Iaten, zodat er geen gevaar voor 
aanrijding bestond, dat de aanrijding ge
beurde omdat aanlegger na het uitrijden 
van de Staatsbaan naar links heeft willen 
afdraaien om de Onderwijslaan in te rij
den; ' 

(1) .Yerbr., 16 Mei 1939 (Bull. en PASIC., 1939; 
I, 252); 6 Maart 1950 (A1·r. Ye1·b·r., 1950, 
biz. 447; Bull. en PASIC., 1950, I, 475). 

Overwegende dat deze vaststellingen 
volstaan om de beslissing van het bestre
den vonnis te rechtvaardigen waarbij aan
legger werd veroordeeld uit hoofde van 
« links willende afdraaien, de doorgang te 
hebben afgesneden voor verweerder 
Schreurs die zijn weg vervolgde », en dit 
ondanks Schreurs het kruispunt was inge
reden komende uit een laanstrook, de Dui
nenlaan, waarop een omgekeerde driei;J.Oek 
was geplaatst welke aanwees dat deze 
laan bij het naderen van de kruising een 
ondergeschikte baan was geworden .en de 
weggebruikers van deze weg attrot 
maakte op de verplichting die hun der
halve was opgelegd de doorgang vrij te 
Iaten voor de berijders der banen die de 
door hen gevolgde weg kruisen of zich er
bij aansluiten; 

Overwegende immers dat de regel be
treffende de door artikel 54 van de Weg
code gevestigde doorgangsprioriteit aileen 
van toepassing is wanneer weggebruikers 
onderscheiden wegen berijden, en niet 
wanneer, zoals in onderhavig · geval sou
verein door de rechter over de grond 
wordt vastgesteld, zij hun weg op een
zelfde baan vervolgen ; 

Overwegende dat het middel dientenge
volge niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de substantNlle of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en de uitgespro
ken veroordeling overeenkomstig de wet 
is; 

II. Wat betreft de voorziening ingesteld 
door deN. V. Patroonkas voor handel en 
nijverheid : 

Overwegende dat aanlegster op 7 Fe
bruari 1951 afstand heeft gedaan van de 
door haar ingestelde voorziening ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiser Collard; decreteert de af
stand van de voorziening van eisers N. V. 
Patroonkas voor Handel en Nijverheid; 
veroordeelt aanlegger Collard tot de kos
ten van zijn voorziening en de eiseres 
N. V. Patroonkas voor Handel en Nij
verheid tot de kosten van haar voorzie
ning alsook tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens de verweerder Schreurs. 

12 Februari 1951. - 2<' kamer. - Voo1·
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, waar
nemencl voorzitter. Verslaggever, 
H. Vanclermersch. - GeUjkluidende con
clltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt. 

2" KAMER. - 12 Fehruari 1951 

EPUR.ATIE IN ZAKE BURGERTROUW. 
- INSCHHIJVING, DOOR DE KRIJGSAUDITEUR, 
OP DE BIJ ARTIKEL 4 VAN DE BESLUITWET VAN 
19 SEPTEMBER 1945 VOORZIENE LIJST. -



-323-

lNSCHRIJVING DEFINITIEF GEWORDEN V66R DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 14 JUNI 
1948. - AANVRAAG OM OPHEFFING OF BEPER
KING VAN DE OPGELOPEN VERVALLENVERKLA
RING. - .ARTIKEL 15, ALINEA 3, VAN DE WET 
VAN 14 JUNI 1948. - DRAAGWIJDTE VAN DIE 
AANVRAAG. 

Wannem· de inschrijv+ng, dom· de lcrijgs
auditeu1·, op de lijst voorzien bij arti
lcel 4 van de besluitwet van 19 Septem
ber 1945, betl'effende de epumt-ie in zalce 
b~wgertrouw, definitief gewo1·den is 
v661' de inwerlcingtreding van de wet 
van 14 Juni 1948, maalct de overeen
komstig artikel 15, alinea 3, van deze 
wet ingediende aanvmag om ophejjing 
of bepe1·king van de alzo opgelopen ver
vallen1Jerklaring geen vm·haal uit tegen 
de inschrijving zelf, maar enkel een ver
zoelc om ophejfing of beperking van de 
vervallenvm·klaring die uit deze in
schl'ijving voortvloeit. 

(FEANSMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van ar
tikelen 4, 6 van de besluitwet dd. 19 Sep
tember 1945 betreffende de epuratie in 
zake burgertrouw, 4, 6 en vooral 15 van 
de wet dd. 14 Juni 1948 in zake burger
trouw, artikel 87 van de Grondwet, 1101, 
1134, 1347, 1319, 1349, 1350, 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek; doordat het bestre
den arrest de eis van aanlegger, strek
kende tot de nietigverklaring van zijn 
inschrijving op de bij artikel 4 van de 
besluitwet van 19 September 1945 voor
ziene lijst - om reden dat deze inschrij
ving door een onbevoegd krijgsauditeur 
werd gedaan, - onontvankelijk verklaart, 
om reden dat de krachtens de besluitwet 
dd. 19 September 1945 opgelopen verval
lenverklaringen behouden blijven over
eenkomstig artikel 15 van de wet van 
14 Juni 1948, op grond waarvan het 
huidig verhaal genomen werd; dan wan
neer artikel 15 van de wet van 14 Juni 
1948 de belanghebbenden toelaat «de op
hefling ... van de door hen opgelopen ver
vallenverklaring of van de tegen hen uit
gesproken ontzetting )) aan te vragen zon
der de redenen in enige maat te beperken 
waarom deze opheffing gevorderd mag 
worden; en dan wanneer de nietigheid van 
de inschrijving : 1 o de ernstigste red en 
uitmaakt om deze opheffing te rechtvaar
digen; 2° door geen tijdsverloop gedekt 
wordt; 3° voor het gerecht mag opgewor
pen worden, zodra een nieuwe wet aan de 
belanghebbende de mogelijkheid verschaft 

zijn iuschrijVing v66r het gerecht wedcr 
te bespreken en te betwisten : 
· Overwegende dat, blijkens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, aanleg
ger, die op 30 November 1946, bij toepas
sing van artikel 4 van de besluitwet van 
19 September 1945, door de Krijgsauditeur 
te Tongeren ingeschreven werd op de lijst 
der personen, welke door de bij artike
len 1, alinea 3, 2 of 3, van gezegde be
sluitwet voorziene vervallenverklaring ge
troffen waren, overeenkomstig de bepalin
gen van hetzelfde besluit tegen deze in
schrijving verzet had gedaan; dat dit 
verzet door de rechtbank van eerste aan
leg en door het hof van beroep .afgewezen 
werd; dat de voorziening tegen het arrest 
van het hof van beroep op 19 April 1948 
verworpen werd ; 

Overwegende dat aanlegger, op grond 
van artikel 15, derde alinea, . van de wet 
van 14 Juni 1948, op 17 Augustus 1948 de 
opheffing aanvroeg van de door hem opge
lopen vervallenverklaring; dat hij, orider 
meer, aanvoerde dat de inschrijving van 
30 November 1946 nietig was door dat zij 
door een 1·atione loci onbevoegd krijgsau
diteur gedaan was geweest ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de door aanlegger opgelopen vervallen
verklaring beperkt, doch verklaart dat 
aanlegger niet meer ontvankelijk is de re
gelmatigheid van de op 30 November 1946 
gedane inschrijving te betwisten ; 

Overwegende dat artikel 15 van de wet 
van 14 Juni 1948, bij zijn eerste alinea, 
bepaalt dat de vervallenverklaringen die 
krachtens artikelen 1, 2 en 3 van de be
sluitwet van 19 September 1945, v66r de 
inwerkingtreding van deze wet werden 
opgelopen, behouden blijven; 

Overwegende dat de door alinea 3 van 
gezegd artikel 15 toegelaten aanvraag « de 
opheffing of de beperking van de opgelo
pen vervallenverklaring ll tot voorwerp 
heeft; 

Overwegende, clienvolgens, dat zelfs in 
de gevallen waarin de vervallenverklaring 
het gevolg is van een door de krijgsaudi
teur krachtens artikel 4 van de besluit
wet van 19 September 1945 gedane in
schrijving, die definitief geworden is, de 
door alinea 3 van artikel 15 van de wet 
van 14 Juni 1948 toegestane aanvraag 
geen tegen de inschrijving zelf ingesteld 
verhaal uitrnaakt maar enkel een verzoek 
om opheffing of beperking van de verval~ 
lenverklaring cUe nit deze inschrijving 
voortvloeit; 

Waaruit volgt dat de door aanlegger 
ingediende aanvraag geenszins het onder
zoek naar de regelrnatigheid van de door 
de krijgsauditeur gedane en definitief 
geworden inschrijving aan de rechter 
opdroeg, maar wel de beoordeling van de 
redenen welke de opheffing of de beper-
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king van de er uit voortvloeiende verval
lenverklaring konden rechtvaardigen; 

. Dat het middel naar recht faalt; 

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

12 Februari 1951. - 2" kamer. - Voor
iitter, B. de Cocqueau des Mottes, raads
lieer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
uever, H. Bayot. - Gelijlcluidende con
clusie, H .. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l" KAMER. -- 15 Februari 1951 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - BESLISSING 
!'!lET GEMOTIVEERD. 

Is met tegenstdjdi.qheid behept en, bijge
volg, niet wettelijlc gemotiveerd, de be
slissing die erop wijst dat de contracten, 
waarbij bedienden in dienst van een 
exploitant van kansspelen zijn getreden, 
geen ongeoorloofde o01·zaalc hadden, om
dat die bedienden daa1·bij niet tot doel 
hadden winst uit de exploitatie van 
kansspelen te behalen, dan wanneer de 
beslissing, anderzijds, vaststelt dat die 
bedienden aangeworven we1·den om, de 
ene de bediening van marke1tr, de an
dm·e die van croupie1· in speelzalen te 
ve1·vullen, hetgeen het beogen van uit de 
exploitatie der spelen te behalen baten 
inslltit. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << H6TELS, CINEMAS 
ET CASINOS>>, T. DIRICX EN BEURTHIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; _..:.. Gelet op de bestreden 
besUssing op 16 November 1949 door de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik 
gewezen; 

Overwegende dat deze beslissingen in 
dezelfde termen zijn gesteld en over de
zelfde rechtsvraag uitspraak doen; dat 
de voorzieningen op dezelfde middelen 
zijn gegrond en dienvolgens samenhan
gend zijn; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burger
lijk Wetboek, 305 van het Strafwetboek, 
97 van de Grondwet, doordat de bestreden 
beslissingen, na in feite te hebben vastge
steld dat verweerders door aanlegster 
krachtens een dienstcontract aangeworven 
waren geweest, de eerste, om in de speel
zalen te Spa, welke aanlegster exploi
teerde, de bediening van markeur, de 
tweede om er die van croupier te vervul
len en zonder te betwisten, zoals in de 
conclusies van aanlegster werd betuigd, 

dat de vergelding van de beclrijvigheid der 
verweerclers uitsluitend in door de spe
lers en naar aanleiding van het spel gege
ven fooien bestond, en dat zij in de inrich
ting van aanlegster geen andere bedrijvig
heid uitoefenden dan die welke hier te 
voren zijn aangeduid, beslist hebben dat 
de litigieuze dienstcontracten geen onge
oorloofde oorzaak hadden, om de reden dat 
verweerders, door in dienst van aanleg
ster te treden, « geen ander doel, geen 
andere beslissende wil hadden dan, het
geen de oorzaak van de verbintenis is, 
zich het voordeel van een dicnstcontract 
te verzekeren, waarvan de bezoldiging hun 
moest toelaten in hun onderhoud te voor
zien >>, _en dat « er voor hen, noch in 
rechte, noch in feite, ooit sprake is ge
weest te enigen delen winst uit de onge
oorloofde exploitatie van kansspelen » te 
halen en « dat men niet mag zeggen dat 
het ongeoorloofd doel clezer exploitatie 
aan beide partijen gemeen was», en, bij
gevolg, de vordering ontvankelijk heeft 
verklaard welke door verweerders werd 
ingesteld tot betaling van verscheidene 
sommen en vergoedingen welke zij bewe
ren hun krachtens hun dienstcontract ver
schuldigd te zijn, dan wanneer onder de 
ongeoorloofde oorzaak waarvan sprake in 
artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, niet de tegenpraestatie ener ver
bintenis wordt verstaan, maar dat zij zich 
met het voorwerp van het contract ver
eenzelvigt, mits haar ongeoorloofdheid 
aan beide partijen bekend weze; dan wan
neer in zake uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat het voorwerp van de liti
gieuze overeenkomst de ongeoorloofde 
exploitatie van het spel was, en dat ver
weerders hiervan niet onwetend waren, 
dan wanneer bovendien, de aangestelde 
van de exploitant van een kansspel, lui
dens artikel 305 van het Strafwetboek, 
strafbaar is, en bijgevolg, geacht wordt 
om dezelfde reden als de exploitant zelf, 
de pleger van een ongeoorloofde daad 
te zijn, dan wanneer cle overeenkomst 
waarvan verweerders de uitvoering ver
volgden clus generlei gevolg kon hebben 
en bijgevolg geen tot het instellen van 
een vordering in rechte aanleicling kon 
geven, dan wanneer in iedere onderstel
ling, de bestreden beslissing in tegen
strijdigheid is vervallen waar zij be
slist, enerzijds, dat de exploitatie van 
kansspelen door aanlegster ongeoorloofd 
was, anderzijds, clat verweerders aange
worven waren geweest om de bedieningen 
te vervullen, de eerste van markeur, de 
tweede van croupier, in een speelzaal 
waar aanlegster cleze ongeoorloofde spe
len exploiteerde, vervolgens - althans 
op stilzwijgende wijze - clat verweerclers 
uitsluitend bezoldigd waren door de fooien 
welke hun door cle spelers naar aanlei
ding van het spel werden gegeven, en 
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ten slotte, dat er voor verweerders noch 
in rechte, noch in feite, ooit sprake 
was geweest te enigen dele winst uit 
de ongeoorloofde exploitatie van de spe
len te behalen; dan wanneer deze tegen
strijdigheid in de motivering gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motieven : 

Overwegende dat de vorderingen van 
verweerders er toe strekten aanlegster te 
doen veroordelen tot het betalen van ze
kere sommen, ter uitvoering van dienst~ 
contracten luidens welke, volgens de vast
stellingen der bestreden beslissingen, ver
weerders in dienst van aanlegster traden 
om. de ene de bediening van markeur, de 
andere die van croupier te vervullen in 
de speelzalen van het Casino te Spa, 
welke door aanlegster geexploiteerd wer
den; 

Overwegende dat tegen deze vorderin
gen een exceptie van niet-ontvankelijk
heid ingebracht is geweest welke afge
leid was hieruit dat deze overeenkomsten, 
wegens hun ongeoorloofde oorzaak, geen 
gevolg konden hebben (Burg. Wetb., 
art. 1131); 

Overwegende dat de bestreden beslis
singen gemeend hebben 'de ontvankelijk
hei,d dier vorderingen te kunnen recht
vaardigen door de motieven dat de bij 
artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde oorzaak alleen het door de par
tijen nagestreefde doel aanwijst en dat 
er in zake noch in rechte, noch in feite, 
ooit sprake van is geweest dat de beroe
pers (hier verweerders), door in dienst 
van de geintimeerde te treden, te enigen 
dele, hoe gering het ook weze, winst uit 
de exploitatie van kansspelen zouden be
halen; 

Overwegende dat deze vaststelling in 
strijd is met die waarbij dezelfde be
slissingen er op wijzen dat verweerders 
door aanlegster aangeworven zijn geweest 
om, de ene de bediening van markeur, de 
andere die van_ croupier in de speelzalen 
te vervullen, hetgeen, wat de aard dier 
bedieningen betreft, het beogen van uit 
de exploitatie der spelen te behalen baten 
insluit; 

Dat de tegenstrijdigheid tussen deze 
motieven met het ontbreken er van gelijk
staat; 

Waaruit volgt dat de beslissingen arti
kel 97 van de Grondwet hebben geschon
den; 

Om die redenen, de zaken samenvoegend 
welke sub nl• 814 en 815 zijn ingeschreven; 
verbreekt de bestreden beslissingen ; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissin
gen; verwijst de zaak naar de. Werkrech-

tersraad van beroep te Brussel; veroor-
deelt verweerders tot de kosten. ' · 

15 Februari 1951. - 1• kamer. - Voor" 
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Oonnart. - Gelijlcl!ti
dende concl!tsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

I• KAMER. - 15 Februari 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VORM,- VOORZJE
NING TEGEN DE STAAT. - BETEKENING AAN DE 
MINISTER DIE DE STAAT BIJ DE BESTREDEN 
BESLISSING VERTEGENWOORDIGDE.- VOORZJ:E
NING ONTV ANKELIJK. 

2° MILITAIRE PENSIOENEN. - BE" 
SLUIT VAN 2 SEPTEMBER 1940. - RECHT OP 
EEN INVALIDITEITSPENSIOEN. - BURGERLIJK 
RECHT ONAFHANKELIJK VAN ENIGE ERKENNING 
DOOR DE UITVOERENDE MACHT. 

1° Is ontvankelijk de voorziening tegen 
een in voordeel van de Staat gewezen 
beslissing, wanneer zij betekend wera 
aan de ministe1· die de Staat bij die be
slissing vertegenwoordigde. · 

2° Het besl1tit van 2 September 1940 'be
treffende de uit de oorlog van 1940 
voo1·tvloeiende militai1·e pensioenen en 
toelagen doet een bu1·gerlijk 1·echt op 
een invaliditeitspensioen ontstaan, onaf
hanlcelijk van enige erkenning door de 
uitvoe1-ende macht en door de organis
men wellce zij ·instelt om haar beslissing 
te bereiden (1). 

(VAN HAUWERMEIREN, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Februari 1946 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid hieruit dat de voorziening 
aan de Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door het Ministerie van landsverdediging 
is betekend geweest, dan wanneer zij aan 
het Ministerie van financH!n had dienen 
te worden betekend : 

Overwegende dat het als een principe 
geldt dat de voorziening moet worden in
gesteld tegen de persoon in wiens voordeel 
de bestreden beslissing is gewezen geweest 
en die er in partij is geweest ; 

Dat deze persoon in zake de Belgische 

(1) Zie verbr., 7 April 1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. 246; Bull. en PAsrc., 1949, I, 280, en 
nota's 1 en 2, biz. 281). 
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Staat is, vertegenwoordigd door de Minis
ter van landsverdediging ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
derhalve niet kan worden aangenomen; 

· Over het enig middel : schending van 
:artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 13, 
·14, 64, 67 van de wetten op de militaire 
}Jensioenen samengeordend bij konink
lijk besluit van 11 Augustus 1923, 8 van 
het besluit van de secretarissen-generaal 
van 2 September 1940 betreffende de uit 
de o01·log van 1940 voortvloeiende mili
taire pensioenen en toelagen, 1, 2, 7, 43 
van het besluit van de secretarissen-gene
raal van 25 September 1941 tot instelling 
van de Dienst voor invaliditeitspensioenen 
betreffende de o01·log van 1940, doordat 
het bestreden arrest heeft beslist dat een 
particulier welke v66r de rechtbanken van 
de Staat een militair invaliditeitspensioen 
betreffende de oorlog 1940-1945 eiste zijn 
eis enkel kon ingewilligd zien op voor
waanle te bewijzen dat de administra
tieve commissies te voren hadden beslist 
dat cle aanvraag ontvankelijk en gegrond 
was en inzonderheid dat de verzoeker van 
af 9 Mei 1940 militaire dienst heeft ver
richt, en dat hij zijn verwondingen onder 
de dienst en door de dienst heeft opge
lopen, dan wanneer uit de aangeduide 
bepalingen blijkt : dat het militair invali
diteitspensioen een burgerlijk recht is met 
dit gevolg dat in geval van betwisting tus
sen de Staat en een persoon die op pen~ 
sioen aanspraak maakt, alleen de recht
banken bevoegdheid hebben om van de
zel ve keimis te nemen eri inzonderheid om 
te beslissen of de aanvraag om pensioen 
ontvan]relijk en gegrond is; dat de recht
banken onder meer bevoegdheid hebben 

- om te beslissen of op het ogenblik van de 
verwonding, de aanvrager al dan niet de 
hoedanigheid van militair bezat en of de 
verwondingen en de invaliditeit tijdens 
de dienst en door de dienst werden op
gedaan; dat zelfs indien de betwistingen 
en beoordelingen der commissies wat de 
oorzaken, de .aard en de gevolgen der ver
wondingen betreft als souverein moesten 
worden beschouwd, dezes bevoegdheid 
welke van· het gemeen recht afwijkt, dan 
nog op strikte wijze zou dienen te worden 
geinterpreteerd; dat er uit volgt dat, voor 
zoveel zij op de oorzaken der verwondin
gen betrekking hebben, de beoordelingen 
der commissies moeten worden beperkt 
tot het feitelijk gegeven dat wordt uitge
maakt door de materiille omstandigheden 
van het ongeval in hun noodzakelijk ver
band met de veroorzaakte verwondingen ; 
dat het bestaan van een verband tussen 
het overgekomen ongeval en de door llet 
slachtoffer verrichte dienst _buiten dit be
grip van (le c,(Jprzaak der verwondingen 
valt, dat een beslissing van een commissie 
over het verband tussen de rlienst en het 

ongeval niet tot de souvereine beoordeling 
van de commissie belloort en de rechter
lijke macht niet bindt : 

Overwegende dat, blijkens de samen
vatting zo van de motieven als van het 
dispositief van het bestreden arrest, de 
rechter over de grond aanleggers vorde
ring strekkende tot de erkenning van zijn 
rechten op een militaire invaliditeitspen
sioen betreffende de oorlog 1940-1945 heeft 
afgewezen, om de reden dat de overeen
komstig de besluiten van 2 September 
1940 en 25 September 1941 ingestelde com
missies van eerste aanleg en van beroep, 
onderscheidenlijk op 30 October 1941 en 
1 April1942 over het recht op dit pensioen 
in negatieve zin uitspraak hadden ge
daan, en dat deze beslissingen souverein 
zijn, aangezien alleen deze commissies, 
met uitsluiting van de hoven en recht
banken, bevoegdheid b,ebben om uitspraak 
te doen over het bestaan der voorwaarden 
van welker verwezenlijking de wetgever 
het toekennen van dergelijk pensioen af
hankelijk muakt; 

Overwegende dat artikel 1 van het be
sluit van 2 September 1940 de bij konink
lijk besluit van 11 Augustus 1923 samen
geordende wetten op de militaire pen
sioenen toepasselijk maakt op de pen
sioenen welke wegens na 9 Mei 1940 voor
gevallen en aan de dienst te wijten feiten 
dienen verleend; 

Overwegende dat luidens artikel 7 van 
het koninklijk besluit van 11 Augustus 
1923 « de gedurende de dienst of door de 
dienst uit oorlogsgebeurtenissen of onge
vallen voortkomende kwetsuren, wanneer 
zij tot een invaliditeit van ten minste 
10 t. h. aanleiding gegeven hebben, recht 
geven op een pensioen wegens invalidi
teit ll ... ; 

Overwegende dat deze bepaling, -onaf
hankelijk van enige erkenning door de 
uitvoerende macht en door de organismen 
welke zij instelt om haar beslissing, uit 
zuiver administratief oogpunt te bereiden, 
een btugerlijk recht op het pensioen doet 
ontstaan; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 92 van de Grondwet, alle geschillen 
over burgerlijke rechten uitsluitend tot 
de bevoegdheid van de rechtbanken be
horen; 

Dat het bestreden arrest dienvolgens, 
door aanleggers vordering af te wijzen 
om de reden dat de rechterlijke macht 011-
bevoegd is om er van kennis te nemen, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen heeft geschonden; 

Om die tedenen, verbreekt het bestre
den arrest ;I 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 ; ver-
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oordeelt verweerder tot de kosten • ver
wijst de zaak naar het Hof van befoep te 
Luik. 

15 Februari 1951. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slag,qeve1·, H. Oonnart. - Gelijklui
dende conclu-sie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

le KAMER. - 15 Fehruari 1951 

1° OVEREENKOMST. - VREEMDE OOR
ZAAK DIE VAN DE VERBINTENIS BEVRIJDT. -
BEGRIP. 

2° HUUR. - HUURDER DIE VAN HET GENOT 
VAN HET YERHUURDE GOED BEROOFD WORDT 
TEN GEVOLGE VAN EEN VONNIS DAT HET HERSTEL 
VAN DE VROEGERE HUURDER IN HET GENOT BE
VOLEN HEEFT. - VERHUURDER DIE HEEFT 
KUNNEN GELOVEN DAT DE EERSTE HUURDER 
GEEN EIS TOT HERSTEL IN HET GENOT ZOU 
INSTELLEN EN DIE ZICH TEGEN DIT HERSTEL 
VERZET HEEFT. - BEROVING VAN HET GENOT 
AAN DE VERHUURDER NIET TOEREKENBAAR. -
GEEN GROND TOT SCHADEVERGOEDING. 

1° Een m·eemde ooTzaak bevrijdt slechts 
van een aangegane ve1·bintenis, wanneer 
zij een onove1·komelijke Mnde1·nis vooT 
het uitvoeren van de ve1·bintenis uit
maakt en wannee·r Ujden-s de wo1·ding 
de1· omstandigheden die deze hindernis 
ve1·wezenlijlcen gene1·lei tout van de 
sclwldenaar zich heett -voo1·gedaan; 
deze laatste dmagt schuld indien hij het 
oveTkomen van de gebeurtenissen welke 
de vreemde oo1·zaalv hebben ttitgemaalvt 
heett lcttnnen of moeten vooTzien en de 
geboden maat1·egele1t niet get1'0ffen heett 
o·m de voo1· de schuldeise1· schadel-ijlve 
gevolgen er van te ve1·mijden. 

2° De hitttTder bMoofd van het genot van 
het veThttttrde goed ten gevolge van een 
vonnis, da-t het he1·stel in het genot van 
een 1'roege-re Twurde1; bevolen heeft, is 
niet gerechtigd schadevergoeding van de 
verhuttrder te eisen, indien, op de datttm 
van het huuTcontmct, cle- ve1·h·uurcler 
gronclen had om te g_eloven dat de eerste 
htttwcler geen eis tot herstel in het_ ge-
1Wt zou instellen en de veThtttt1'de1· alle 
Techtsmicldelen waarovcT hij beschikte 
aangewencl heett om zich tegen de toe
kenning van it-it herstel te verzetten (1). 

t1) Raadpl. DE PAGE, Traite elementaire de 
droit civil beige, t. IV, n" 585 en 600 tot 604. 
Het ging, in onderhavig geval, om bet. herstel 
bedoeld bij artikelen 30 van bet besluit-wet 
van 12 Maart 1945 en 22 van de wet van 31 Juli 
1947 houdende uitzonderingsbepalingen inzake 
huishuur. 

(Burg. Wetb., art. 1147, 1148, 1302, 1303 
en 1722.) 

(CONSORTEN DELACHARLERIE, 
T. CONSORTEN JOORIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Juli 1948 in boger beroep 
geweze~ door de -Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1147, 1148, 1302, 1303 1722 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van' de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis om de 
vordering van aanleggers af te wijzen er 
op wijst, enerzijds, dat het overeenkom~tig 
de wet b_evolen herstel van de vroegere 
huurder in het genot uit een maatregel 
van hogerhand voortvloeide, _dit wil zeg
gen, van de wetgevende macht « wier be
slissing door de rechterlijke macht moest 
worden toegepast ''• maar, anderzijds ver
klaart dat aanleggers zich niet over een 
stoornis mochten beklagen op grond van 
een beweerd recht omdat verweerders op 
het ogenblik van de afsluiting van de 
huur redenen hadden om te geloven dat 
de vroegere huurder het herstel in het ge
not niet zou hebben aangevraagd, dat aan
leggers er eveneens van waren overtuigd 
en dat de gebeurlijkheid van het herstel 
in het genot een risico uitmaakte dat aan
leggers aangenomen hebben te !open en 
waarvan de schadelijke gevolgen vo6r de 
afsluiting van de huur konden en moesten 
worden voorzien, dan wanneer de voor
ziene gebeurtenis of die welke kan wor
den voorzien geen toeval of geval van 
overmacht uitmaakt (schending van arti
kelen 1147, 1148, 1302, 1303, 1722 van het 
Burgerlijk Wetboek) en. dan wanneer er 
tegenstrijdigheid is te zeggen dat een ge
beurtenis een toeval of een geval van 
overmacht uitmaakt en dat zij door de 
contractanten kon of moest ,worden voor
zien (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat de maatregel van ho
~erhand, als vreemde oorzaak, bevrijdend 
rs wanneer hij voor het uitvoeren van de 
verbintenis een onoverkomelijke hinder
nis uitmaakt en wanneer generlei fout van 
de schuldenaar zich heeft voorgedaan tij
dens de wording der omstandigheden die 
deze hindernis verwezenlijken; 

Overwegende dat verweerders schuld 
zouden dragen, en geen gronden zouden 
hebben om de vreemde oorzaak in te roe
pen, onder meer indien zij het overkomen 
van de gebeurtenissen welke deze heb
ben uitgemaakt hadden kunnen of moeten 
voorzien en de geboden maa:tregelen niet 
hadden getroffen om de voor de schuld-
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eiser schadelijke gevolgen er van te ver
mijden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in zake vaststelt dat verweerders, op de 
datum van het aan aanleggers toegestane 
huurcontract, gronden hadden om te gelo
ven dat dame Andrews, eerste huurster, 
geen eis tot he;rstel in het genot zou in
stellen, en dat aanleggers er van over
tuigd waren ; 

Dat het nog aanstipt dat verweerders, 
in de door clame Andrews ingestelde pro
cedure tot herstel in bet genot, alle rechts
middelen waarover zij beschikten hebben 
aangewend om zich tegen de toekenning 
van l;tet herstel in het genot te verzetten, 
met aanleggers gemene zaak hebben ge
maakt en dezelfde conclusH!n hebben ge
nomen als zij ; 

Dat het er uit afleidt dat verweer
ders geen enkele font kan worden gewe
ten en dat de onmogelijkheid om het rus
tig genot van het verhuurde goed te ver
zekeren hun niet kan worden toegere
kend; 

Overwegende dat het vonnis alzo de toe
passing heeft gerechtvaardigd welke het 
van artikel 1722 van het Burgerlijk Wet
boek heeft gedaan om het beroepen vonnis 
te bevestigen bij hetwelk de doo;r aanleg
gers ingestelde vordering tot schadever
goeding werd afgewezen ; 

Overwegende dat het middel tevergeefs 
het motief van het vonnis laakt waarin 
verklaart wordt dat de gebeurlijkheid van 
het herstel in het genot een risico uit
maakte dat aanleggers hebben aangeno
men te !open en dat zij v66r de afsluiting 
van de huur hadden kunnen en moeten 
voorzien; 

Overwegende inderdaad dat deze be
schonwing van het vonnis vreemd is aan 
de vra·ag of verweerders een font hebben 
begaan welke de toepassing van arti
kel 1722 van het Burgerlijk Wetboek uit
slnit; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1146, 1147, 1148, 1149, 1719 en in
zonderheid1719, 3°, 1723, 1724, 1725, 1726, 
1727 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden vonnis de vordering van 
aanleggers heeft afgewezen om de reden 
dat zij, bij het afsluiten van het contract, 
niet onwetend warim of niet onwetend 
mochten zijn van de gebeurlijkheid van 
een herstel van de vroegere huurder in het 

(1) Over het begrip vergeldingtaxe en belas
ting, zie verbr., 28 April 1941 (Bull. en PAsrc., 
1941, I, 166), betreffende hetzelfde reglement 
der stad Luik van 21 December 19-36; 17 Juni 
1915 (ibid., 1915-1916, I, 348, en de conclnsie 
van de H. advocaat-generaal Pholien); 30 No-

genot, dat zij hebben aangenomen er het 
risico van te lopen en er de schadelijke 
gevolgen van te dragen welke zij konden 
of hadden moeten voorzien, dan wanneer 
de huurder, wien bij het afsluiten van het 
contract, een feit bekend is welk in staat 
is om hem in voorkomend geval het ge
not van het goed te ontnemen, desniette
min het recht behoudt om zich overeen
komstig de. bovenaangehaalde bepalingen 
door de verhuurder te doen vrijwaren : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de mening te hebben uitgebracht dat 
het niet uitvoeren van de verbintenis door 
verweerders voortspruit uit een maatregel 
van hogerhand en dat de onmogelijkheid 
om deze uit te voeren niet aan een door 
hen begane font kon worden geweten, zijn 
beslissing heeft gerechtvaardigd; 

Dat het tegen een overtollig motief van 
het arrest gerichte middel, wijl het geen 
verbreking kan medebrengen, zonder be
lang is; . 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en tot de vergoecling van 150 frank jegens 
verweerders. 

15 Februari 1951. - 1• kamer. - Voo1·
zittm·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·s!aggever, H. Bareel.- Gelijlcluiaenae 
oonol~tsie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 16 Februari 1951 
GEMEENTETAXES. - AANLEGGING VAN 

VOETPADEN. - VERRICHT IN RET BELANG VAN 
AL DE LEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE COLLEC· 
TIVITEIT. - TAXE GELlJK ZIJNDE MET DE 
KOSTPRIJS DER WERKEN. - GEMEENTELIJKE 
BELASTING EN GEEN VERGELDINGTAXE. 

Is geen verge!aingtawe, maa1· een gemeen
telijke belasting, ae tawe aoo1· een ge
rneente ingeste!a wegens fle aanlegging 
van voetpaaen verrioht, niet orn een per
soonlijke en bijzonaere a·ienst aan zekere 
belastingpUohtigen te bew·ijzen, maar in 
het belang van al ae zeaen van de ge
meentelijke oolleotiviteit, uit lcmcht van 
een ten laste van de gemeente gelegae 
algernene verpliohting van politic van 
de wegenis (1). (Gemeentereglement van 
de stad Luik, art. 2 en 4.) 

vember 1911 (ibid., 1912, I, 21) ; 10 Februari 
1930 (ibirl., 1930, I, 112); 1 April 1946 (Arr. 
Verb1·., 1946, biz. 123; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 122). Vergelijk verbr., 29 November 1883 
(Bull. en PAsrc., 1883, I, 374) ; 11 April 1894, 
in verenigde kamers (ibid., 1894, I, 167); 16 Ja
nnari 1905 (ibid., 1905, I, 83). 
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(STAD LUIK, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1948 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig midclel : schending van 
artikel 76, 5°, van de gemeentewet van 
30 Maart 1836, gewijzigcl bij artikel 2 van 
de wet van 30 Juni 1865 waarbij wijzigin
gen worden toegebracht aan de wet op 
de inrichting van de gemeente, en bij arti
kel 4 van het koninklijk besluit van 
14 Augustus 1933 tot wijziging van arti
kelen 76, 126 en 127bis van de gemeente
wet, van de wet van 1 Maart 1922 betref
fencle de vereniging van gemee~ten, als
mede van artikel 51 van het Landelijk 
Wetboek, schencling van artikelen 1, 2, 4, 
6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 van het taxe
reglement van de stad Luik van 21 Decem
ber 1936, goeclgekeurd bij koninklijk be
sluit van 18 Maart 1937, schending van het 
decreet van 23 November 1790 betreffencle 
de grondbelasting, van artikel 105 van de 
wet van 3 frimaire jaar VII betreffende 
de omslag, de zetting en de inning van 
de grondbelasting, alsmecle van artikel 4, 
lid 2, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakelcl bij be
sluit van de Regent van 15 Januari 1948, 
schencling van iutikel 50 van het decreet 
van 14 December 1788 betreffende het op
richten der municipaliteiten, alsook van 
artikel 3, 1 o, van titel XI van het decreet 
van 16-24 Augustus 17!l0 op de rechterlijke 
inrichting, cloordat het bestreden arrest, 
ten onrechte weigerend te erkennen dat de 
bij voornoemd gemeentereglement .. van 
21 December 1936 ingevoerde taxe op de 
voetpaden de aard heeft van een vergel
dingtaxe of van een terugbetaling, dien
volgens beslist heeft dat de Staat als zo
danig niet tot schulclenaar er van mocht 
worden verklaarcl, clan wanneer, aange
zien gezegcle taxe, luidens voormelcl regle
ment zelf, naar verhouding van de door 
de gemeente gedane uitgaven berekend 
wordt, zij klaarblijkelijk in terugbetaling 
van deze kosten wordt geind en derhalve 
al de kenmerken van een werkelijke ver
geldingtaxe vertoont waarvan betaling kan 
worden geeist van iedere eigenaar welke 
bijzonder voordeel uit de door de gemeente 
verrichte werken zal halen zonder dat 
er reden zij om acht te slaan op het 
feit dat het door cleze werken bevoordeeld 
onroerend goed voor een openbaar doel
einde zou worden gebriiikt : 

Overwegende dat aanlegster van ver
weercler, als aan de openbare weg gren
zende eigenaar, de beta ling heeft gevor
derd van de taxe welke « voetpadtaxe » 
wordt genoemcl en welke ingesteld wercl 
bij gemeentereglement van 21 December 

1936; goeclgekeurd bij. koninklijk besluit 
van 18 Maart 1937.; 

Overwegende clat artikel 10 ·vim gezegd 
reglement bepaalt dat het bedrag van de 
voetpadtaxe cc gelijk is met de werkelijke 
kostprijs van de verrichte werken en le
veringen », en artikelen 11 en 12, dat 
dit beclrag voor iedere aangrenzencle eige
naar door de oppervlakte van het voetpad 
langs zijn eigendom wordt bepaald ; 

Overwegencle dat het, volgens aanleg
ster, derhalve klaarblijkend zou zijn dat 
het om een vergeldingtaxe gaat, vermits 
het bedrag er van wordt bepaald naar 
verhouding van de door de gemeente ge
dane uitgave en van de aan de belasting
plichtige bewezen dienst; 

Overwegende dat, in zake, gezegde taxe 
niet gevorderd wordt wegens de aanleg
ging van een voetpad welke op het verzoek 
van verweerder geschiedde en tot diens 
eigendom was beperkt (art. 1 in fine en 
art. 3 van bovengemelcl reglement), maar 
wegens de aanlegging van een voetpad 
welke eigenmachtig door aanlegster op 
eigen kosten en over de gehele lengte van 
de door haar aangewezen openbare weg 
werd uitgevoerd (art. 2 en 4 van hetzelfde 
reglement) ; 

Overwegende dat, zoals door het bestre
den arrest wordt aangenomen, cc de ge
meenteoverheid, door het aanleggen van 
voetpaden te bevelen, niet handelt in het 
belang van bepaalde personen, doch in 
het belang van de gemeenschap >>; 

Overwegende dat de litigieuze taxe in 
werkelijkheicl geen enkel verband. houdt 
met het begrip van een persoonlijke en 
bijzondere aan de belastingplichtige bewe
zen dienst; dat zij tot duel heeft de aan 
de openbare weg grenzende elgenaars het 
hunne te cloen bijdragen in de uitgaven 
welke de gemeentelijke collectiviteit uit 
kracht van een algemene verplichting van 
politie van de wegenis ten behoeve van 
al haar leden heeft gedaan; 

Dat inderclaad artikel 50 van het de
creet van 14 December 1789 en artikel 3, 
lo, van titel XI van het decreet van 
16-24 Augustus 17!l0 ten Iaste van de ge
meente Ieggen al wat de veiligheid en de 
geriefelijkheid aangaat van het verkeer 
in de straten, plaatsen en openbare wegen 
(met inbegrip van de voetpaden) ; 

Overwegende, bijgevolg, dat door te be
slissen dat het in zake niet om een vergel
dingtaxe gaat, maar om een gemeente
lijke belasting waarvan verweerder vrij is, 
het bestreden arrest, verre van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen te 
schenclen, van deze een juiste toepassing 
heeft gedaan ; , 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 
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16 Februari 1951. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

1 e KAMER. - 16 Fehruari 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
NIEUW MIDDEL. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VVEERLEGGING VAN DE GRONDSLAGEN ZELF VAN 
HET BESTREDEN ARREST. - MIDDEL NIET 
NIEUW. 

2° MUNT. - BESLUITWET N' 5 VAN 1 MEl 
1944 EN BESLUIT Nl" 6 VAN DEZELFDE DATUM. 
- VVETTELIJKE WIJZIGING VAN DE GOUDPARI
TEIT VAN DE FRANK. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AANVRAAG AFGEWEZEN. - ARREST ONZEKER 
LATEND OF DE AFWIJZING OP EEN RECHTSGROND 
OF OP EEN FEITELIJI(E VASTSTELLING GESTEUND 
IS. - NIET GEMOTIVEERD. 

1o Is niet nieuw, het middel st1·elckende 
tot weerlegging van de grondslagen zelf 
van het (Jeskeden an·est (1). 

2° De besvuitwet nr 5 van 1 Mei 1944 en 
het besluit nr 6 van dezelfde datum heb
ben de bij het lconinlclijlc besl~tit van 
31 Maart 1936 vastgestelde goudpa?·iteit 
van de frank gewijzigd (2). 

3° Schendt artilcel 97 van de Gmndwet, 
het an·est dat bij het afwijzen van een 
aanvraag, onzelce1· laat of het deze af
wijst omdat zij in feite ofwel in rechte 
niet opging (3). 

(BERGER, T. STAD LUIK.) 

ARREST. 

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

Gelet op ·het tweede middel : schending 
van artikelen 11 en 97 van de Belgische 
Grondwet, 1, 2, 7, 9 en 11 van de wet van 
17 April 1835 op de onteigening ten alge
menen nutte, gezegde artikelen 9 en- 11 
gewijzigd bij de wet van 9 September 
1907, 1 van de wet van 29 April 1935 tot 
vaststelling van de gevolgen van de munt
wet op de schattingen van vergoedingen 
of van schadeloosstellingen, 1895 van 
het Burgerlijk VVetboek,- 1, 2, 3, 5, 8 
en 9 van de besluitwet nr 5 van 1 Mei 

(1) Zie nota 1 onder verbr., 29 October 1931 
(Bull. en PAsrc., 1931, I, 271), en nota 2 onder 
verbr., 22 Octoper 1942 (Arr. Yerbr., 1942, 
biz. 124; Bull. en PASIC., 1942, I, 256, col. 1). 

1944 en 1, 2, 3 en 5 van het besluit nr 6 
van de in raad vergaderde Ministers, van 
het enig artikel van de wet van 26 De
cember 1945 houdende goedkeuring van de 
eindakte van de financiele en monetaire 
Conferentie van de Verenigde Naties, ge
houden te Bretton-VVoods van 1 tot 
22 Juli 1944, en van artikelen IV, 1•, 2•, 3•, 
4• en 5• sectie en XX, 4• sectie, van de be
dingen van de bij gezegde wet van 26 De
cember 1945 goedgekeurde overeenkomst 
tot oprichting aan het Internationaal 
muntfonds, doordat het bestreden arrest, 
door aan aanlegger de toekenning te wei
geren van de aanvullende vergoeding 
welke door de eerste rechter werd toege
staan wegens de huidige meerwaarde van 
het gebouw sinds het vonnis dat de ontei
geningsformaliteiten vervuld verklaarde, 
om de reden dat de waarde van het ont
eigend goed moet worden vastgesteld 
door een geldsom op de dag van dit von
nis, zonder inachtneming van de nadien 
voorkomende schommelingen van de markt 
der onroerende goederen « vermits geen 
wet sedert, de waarde van de frank heeft 
gewijzigd >> zodoende de wetsbepalingen 
heeft miskend welke na gezegd verkla
rend vonnis hetwelk op 6 April 1944 werd 
gewezen, werkelijk een wijziging van de 
goudpariteit van de frank invoeren, en, 
derhalve willekeurig heeft geweigerd, bij 
de raming ·van de onteigeningsvergoeding 
met deze wettelijke wijziging van de goud
pariteit van de munt rekening te hou
den, althans in de mate waarin de wet 
van 29 April 1935 oplegde dat er rekening 
mede worcle gehouclen : 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster opgeworpen en 
afgeleicl hieruit dat het middel nieuw 
is, door dat het door aanlegger niet aan 
de rechter over de grond onderworpen 
is geweest : 

Overwegende dat de eerste rechter, om 
aanlegger voor de onteigening van een 
onroerend goed schacleloos te stellen, hem 
onder meer wegens « huidige meerwaarde 
van het gebouw >> een aanvullende ver
goecling had toegestaan ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat «door deze oplossing aan 
te· · nemen >> het beroepen vorinis stilzwij
gend twee beginselen heeft miskend, te 
weten : clat de aan de onteigende toe te 
kennen vergoeclingen de waarde van het 
onteigencl onroerend goecl dienen te ver
tegenwoordigen, op zulke wijze dat ge
zegde onteigende in staat weze om zich 

(2) Verbr., 24 November 1949 (Arr. Y~rbr., 
1950, biz. 169; Bull. en PASIC., 1950, I, 186); 
zie ook volgend arrest. 

(3) Verbr., 1 Juni 1950 (Arr. T'e•·br., 1950, 
biz. 611; Bull. en PASIC., 1950, I, 692). 
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een onroerend goed van dezelfde waarde 
aan te schaffen als datgene uit welks be
zit hij ontzet is geweest, en « dat deze 
waarde door een geldsom op de dag van 
het verklarend vonnis moet worden vast
gesteld, zonder inachtneming van de na
dien voorkomende schommelingen van de 
markt der onroerende goederen, vermits 
geen wet sinds dien de waarde van de 
frank heeft gewijzigd ll ; 

Overwegende dat uit deze laatste be
schouwing blijkt dat het bestreden arrest, 
enerzijds, van mening is geweest dat het 
beroepen vonnis zijn beslissing gerecht
vaardigd had op grond van het bestaan 
van een uit de schommelingen van de 
markt der onroerende goederen voort
vloeiende meerwaarde, en, anderzijds, om 
dit vonnis te wijzigen, beslist heeft dat 
de eerste rechter zodoende een rechtsbe
ginsel had miskend omdat sinds het von
nis van 6 April 1944 bij hetwelk de 
onteigeningsformaliteiten vervuld werden 
verklaard, geen wet de waarde van de 
frank heeft gewijzigd; · 

Dat alzo het middel, strekkende tot 
weerlegging van de grondslagen zelf van 
het bestreden arrest, niet nieuw en, dien
volgens, ontvankelijk is; 

Over het middel : 
Overwegende dat het dispositief van het 

door het middel bestr~den arrest gegrond 
is hierop dat sedert 6 April 1944 geen 
wetsbepaling de goudpariteit van de frank 
heeft gewijzigd; 

Overwegende dat de besluitwet nr 5 van 
1 Mei 1944, op 5 September 1944 in wer
king getreden, bij artikel 1, het konink
lijk besluit van 31 Maart 1936 tot vast
stelling van het goudgehalte van de 
frank (helga) ingetrokken heeft; dat het 
bij artikel 2 aan de Koning de macht ver
leent om, totdat het nieuwe goudgehalte 
van de frank zal bepaald zijn, bij in de 
raad der Ministers overwogen besluit de 
voorwaarden vast te stellen onder welke 
de Nationale Bank goud en buitenlands'e
munt kan kopen en verkopen : dat van 
deze macht gebruik is gemaakt geweest, 
:onder meer, bij besluit nr 6 van 1 Mei 1944; 

Overwegende dat uit kracht van het 
alzo ingevoerde voorlopig regime, de 
waarde van de frank niet meer door 
rechtstreekse verwijzing naar een goudge
wicht wordt bepaald, doch door verwij
zin,g naar de bnitenlandse met het goud 
verbonden munten; 

Overwegende dat, zoals in het verslag 
aan de raad der Ministers hetwelk de 
besluitwet van 1 Mei 1944. , voorafgaat 
wordt verklaard, het een nieuwe waarrle 
geldt, en, bijgevolg, een waarde die ver
schilt van diegene welke bij het · konink
lijk besluit van 31 Maart 1936 werd vast
gesteld; 
Overweg~nde dat een wettelijke wijzi-

ging van de munteenheid zich alzo heeft 
voorgedaan tussen 6 April 1944, datum 
van het vonnis waarbij de onteigenings
formaliteiten vervuld werden verklaard, 
en 23 Mei 1946, datum van het vonnis 
waarbij de aan de onteigende verschul
digde vergoedingen werden vastgesteld; 
dat, derhalve, door te beslissen dat er 
geen aanleiding was om rekening te hou
den met de schommelingen van de wer
kelijke koopkracht van de frank op de 
markt der onroerende goederen, welke na 
6 April 1944 voorgekomen zijn, om dat na 
deze datum aan de goudpariteit van de 
frank geen wijziging was toegebracht ge
weest, het arrest aan zijn beslissing geen 
wettelijke grondslag heeft gegeven en de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

Overwegende dat wegens de aanneming 
van dit middel het onderzoek van het eer
ste middel, dat hetzelfde dispositief be
strijdt, zonder belang voorkomt; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, H2 en 470 
van het Wetboek van- burgerlijke rechts
vordering, onderscheidenlijk gewijzigd bij 
artikelen 1 van het koninklijk besluit 
nr 224 van 24 December 1935 en 22 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 
1936, van artikelenl107, 1134 en 1135,1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
van het gerechtelijk contract en van het 
aan de akten welke het vaststellen ver
schuldigde geloof, doordat het bestreden 
arrest het punt van de conclusHln van 
aanlegger zonder reden als niet gegrond 
heeft afgewezen, hetwelk strekte tot het 
toekennen, als vergoeding wegens genot
derving, van de interesten tegen 4 t. h. op 
het bedrag van de hoofdvergoeding voor 
de onteigening, sedert 1 Juli 1944, datum 
van de inbezitneming van het onroerend 
goed door de stad Luik, tot op de dag 
vim de uitbetaling of de consignatie van 
de hem toekomende vergoedingen, zo
doende tegelijkertijd het gerechtelijk 
contract schendend, het gelOof aan de 
door aanlegger v66r het hof van beroep 
regehnatig genomen conclusies verschul
digd en de wetsregel welke aan de rech
ters oplegt de motieven hunner beslis
singen te kennen te geven : 

Overwegende dat aanlegger v66r de 
rechter in hoger beroep bij conclusies 
als vergoeding wegens genotsderving de 
toekenning vorderde ,van de interesten te
gen 4 t. h. op het bedrag van de hoofd
vergoeding voor de onteigening tot op 
de dag· van de betaling of van de con
signatie en· dit sinds 1 Juli 1944, datum 
waarop verweerster bezit van het onroe
rend goed had genomen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze vordering als niet gegrond afwijst 
zonder hiervoor het motief op te geven, 
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alzo het punt in het onzekere latende of 
het de aanvraag heeft afgewezen omdat 
zij in feite ofwel in rechte niet opging; 
dat deze dubbelzinnighe.icl met een ge
brek aan motieven gelijkstaat; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest voor zoveel : 1 o het beslist dat er 
geen aanleiding is om rekening te houden 
met de schommelingen van de markt der 
onroerende goederen welke na 6 April 1944 
zijn voorgekomen, vermits geen wet sinds 
dien de goudpariteit van de frank heeft 
gewijzigd; 2° het de aanvraag om ver
goeding· wegens genotsderving sedert 
1 J uli 1944 afwijst; 3° het over de kosten 
van boger beroep uitspraak doet; 4° het 
aanlegger veroordeelt tot terugbetaling 
van verscheidene sommen aan verweerster; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Luik en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerster tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

16 Februari 1951. - 1° kamer. - Voor
zitte?·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·s!aggeve1·, H. Giroul. -
Gelijlcluidende concl~isie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 16 Fehruari 1951 

1° MUNT. -WET VAN 29·APRIL 1935. -
VAN TOEPASSING ZELFS IN GEVAL VAN NADIEN 
AAN DE GOUDPARITEIT VAN DE FRANK TOEGE
BRACHTE WIJZIGING. 

2° MUNT. - BESLUITWET N' 5 VAN 1 MEI 
1944 EN BESLUIT Nt 6 VAN DEZELFDE DATUM. 
- WETTELIJKE WIJZIGING VAN DE GOUDPARI
TEIT VAN DE FRANK. 

1 o De wet van 29 April 1935 tot vaststel
ling van 'de gevolgen van de wet van 
30 Maart 1935 betrefjende de schatting 
de1· vergoedingen of schadeloosstellingen 
is, wegens de algemeenheid harer ter
men, van toepassing niet alleen op de 
gevolgen van de b'ij de wet van 30 Maart 
1935 aan de goudpa?'iteit van de frank 
toegebmchte wijziging, maar ook op de 
uevolgen van de nadien aan die pariteit 
toegebmchte wijzigingen. 

2° De besluitwet w 5 van 1 Mei 1944 en 
het besluit w 6 van dezelfde datum heb
ben de bij het koninklijk besluit van 
31 Maart 1936 vastgestelde go~tdpariteit 
van de fmnk uewijzigd (1). 

(1) Zie vorig arrest en nota 2 onder dit ar
rest. 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-JETTE, T. DE GREVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 Januari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 1 van de wet van 29 April1935 tot 
vaststelling van de gevolgen van de wet 
van 30 Maart 1935 betreffende de schat
ting der vergoedingen of schadeloosstellin
gen, doordat het bestreden arrest ten 
onrechte heeft beslist dat de wet van 
29 April 1935 een algemene draagwijdte 
heeft en van toepassing is op de uitwer
kingen van de nadien verrichte munt
verhandelingen, dan wanneer haar uit
werkingen beperkt zijn tot de devaluatie 
van 30 Maart 1935 en tot de nog niet on
herroepelijk berechte geschillen waarin 
de gevolg·en van de bij koninklijk besluit 
van 25 October 1926 bekrachtigde deva
luatie nog in aanmerking konden worden 
genomen: 

Overwegende dat de tekst van artikel 1 
van de wet van 29 April 1935 in algemene 
termen is gesteld en van toepassing is tel
kenmale als er, om een vergoecling of een 
schadeloosstelling te schatten, grond be
staat om rekening te houden met de aan 
de goudpariteit van de frank toegebrachte 
wijzigingen; 

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

artikelen 11 van de Grondwet, 1 van de 
wet van 29 April 1935 tot vaststelling van 
de gevolgen van de wet van 30 Maart 
1935 betreffende de schatting der vergoe
dingen of schadeloosstellingen, 1, 2, 3, 
5, 8 van de besluitwet nr 5 van 1 Mei 1944, 
1 en 2 van het besluit nr 6 van de in raad 
vergaderde ministers van dezelfde datum, 
van het enig artikel van de wet van 26 De
cember 1945 tot goedkeuring van de ont
werpen van overeenkomsten houdende op
richtlng van het Internationaal Munt
fonds en van de Internationale Bank voor 
Wederopbouw, van artikelen 4, 7, 9, 11, 12, 
20 en 22 van de wet van 17 April1835 aan
gevuld en gewijzigd bij die van 27 Mei 
1870 en van 9 September 1907 op de ontei
gening ten algemenen nutte, van artike
len 1, 2, 3, 5, 7 en 9 van ~le wetten van 
1 Juli 1858 en 15 November 1867 betref
fende de onteigening bij stroken, doordat 
het bestreden arrest het principe heeft 
aangenomen van toekenning aan de ver· 
weerders van aanvullende vergoeding we
gens de daling van de koopkracht van de 
frank in het domein der onroerende goe
deren sinds 23 Juni 1942, datum van het 
vonnis bij hetwelk de wettelijke onteige
ningsformaliteiten vervuld werden ver
klaard, dan wanneer zodanige vergoeding 
niet gerechtvaardigd is, aangezien geen 
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wijziging van de goudpariteit van de 
frank zich sedert dien heeft voorgedaan, 
en inzonderheid aangezien noch de be
sluitwet nr 5 van 1 Mei 1944 noch het 
besluit nr .6 van de in raad vergaderde 
ministers van dezelf{le datum voor gevolg 
had de goudparit~it van de frank te wij
zigen, begrip welk de vaststelling insluit 
van een pariteit die verschilt van diegene 
welke bij koninklijk besluit van 31 Maart 
1936 werd bepaald : 

Overwegende dat het middel gegrond is 
hierop dat, sinds .23 Juni 1942, geen enkele 
wetsbepaling de goudpariteit. van de frank 
heeft gewijzigd; 

Overwegende·dat de besluitwet nr 5 van 
1 Mei 1944, op 5 September 1944 in wer
king getreden, bij artikel 1, het konink
lijk besluit van 31 Maart 1936 tot vast
stelling van het goudgewicht van de frank 
(belga) heeft ingetrokken; dat het bij 
artikel 2 aan de Koning de macht verleent 
om, totdat het nieuwe goudgehalte van 
de frank zal bepaald zijn, bij een in de 
raad der ministers overwogen besluit, de 
voorwaarden vast te stellen onder welke 
de Nationale Bank goud en buitenlandse 
munt kan kopen en verkopen, van welke 
macht gebruik is gemaakt geweest, onder 
meer, bij besluit nr 6 van 1 Mei 1944; 

Overwegende dat uit kracht van het 
alzo ingevoerde voorlopig regime, de 
waarde van de frank niet meer door 
rechtstreekse verwijzing naar een goud
.gewicht wordt bepaald, doch door verwij
zing naar de buitenlandse met het goud 
verbonden munten; 

Overwegende dat, zoals in het verslag 
aan de raad der ministers welk de be
sluitwet van 1 Mei 1944 voorafgaat wordt 
verklaard, het een nieuwe waarde geldt 
.en, bijgevolg, een waarde die verschilt 
van diegene welke bij het koninklijk be
sluit van 31 Maart 1936 werd vastgesteld; 

Overwegende dat een wettelijke wijzi
ging van de munteenheid zich alzo heeft 
voorgedaan tussen 23 .Juni 1942, datum 
-van het vonnis waarbij de onteigenings
formaliteiten vervuld werden verklaard, 
en 12 Juni 1946, datum van het vonnis 
waarbij de aan de onteigende verschul
digde vergoedingen werden vastgesteld; 
dat het bestreden arrest derhalve wet
telijk heeft kunnen beslissen dat, om de 
aan verweerders toekomende onteigenings
vergoedingen te schatten, er aanleiding 
was om met deze wijziging van de goud
pariteit van de frank rekening te houden 
in de mate waarin zij op de werkelijke 
koopkracht van de frank in het domein 
.der onroerende goederen invloed had; 

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

artikel 97 van de Grondwet, wegens tegen
strijdigheid tussen de motieven en het 
.dispositief, welke met het ontbreken van 

motieven gelijkstaat, doordat het bestre
den arrest, na te hebben beslist dat er 
gebeurlijk grond was om aan verweerders 
een aanvullende vergoeding toe te kennen 
in functie van de wijziging van de koop
kracht van de frank in het domein der on
roerdende goederen ten gevolge van. de 
besluitwet van 1 Mei 1944, het dispositief 
van het vonnis van 12 Juni 1946 bevestigt, 
dan wanneer dit vonnis aan de aange~ 
stelde deskundige de opdracht heeft ver
leend een gemotiveerd advies te geven 
over de koopkracht van de frank in het 
domein der onroerende goederen, op 
12 J uni 1946 in vergelijking met dezelfde 
koopkracht in Juni 1942 en het percentage 
te bepalen dat de gebeurlijk vastgestelde 
wijzigingen voorstelt, zonder te bepalen 
dat deze wijzigingen het gevolg van de 
besluitwet van 1 Mei 1944 moeten zijn en 
dan wanneer de wijzigingen ¥an de koop
kracht van de frank in het domein der 
onroerende goederen tussen J uni 1942 en 
1 Mei 1944 het gevolg kunnen zijn van 
andere factoren dan die welke uit laatst
genoemde wet voortvloeien : 

Overwegende ongetwijfeld dat, vermits 
aanlegger betwistte dat de waarde der 
onroerende goederen sinds de besluitwet 
van 1 Mei 1944 zou gestegen zijn, de rech
ter over de grond een deskundige gelast 
heeft een gemotiveerd advies uit te bren
gen over de werkelijke koopkracht van de 
frank in het domein der onroerende goe
deren op de datum van het vonnis waar
bij de aan de onteigenden verschuldigde 
vergoedingen werden vaRtgesteld, in ver
gelijking met dezelfde koopkracht in 
Juni 1942; 

Maar overwegende dat het arrest geens
zins beslist dat, in de onderstelling dat de 
werkelijke koopkracht van de frank op 
elk dezer data verschillend zou zijn, dit 
verschil, in zijn geheel en zonder onder
scheid tussen de oorzaken welke het heb
ben voortgebracht, bij de vaststelling van 
de aan verweerders verschuldigde vergoe
dingen in aanmerking behoort te worden 
genomen; 

Dat de rechter over de grond integen
deel er op wijst dat er grond bestaat om 
onderscheid te maken tussen de voor het 
geding onverschillige economische oorza
ken en de wijziging van de goudpariteit 
van de frank ; 

Waaruit volgt dat het arrest noch te
genstrijdigheid, noch dubbelzinnigheid in
houdt en dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

16 Februari 1951. - 1" kamer. - Voor
zittm·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. - Vers!aggevet·, H. Giroul. -
GeUjklttidende conc!usie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

le KAMER. - 16 Fehruari 1951 

1° VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - GROND VAN NIET· 
ONTVANKELIJKHEID. - VONNIS DAT EEN VOR· 
DERING NIET VERJ AARD, DOOR NIET GE· 
GROND VEltKLAART. - VOORZIENING HET VON· 
NIS VERWIJTEND DE VORDERING TEN ONRECHTE 
NIET GEGROND TE HEBBEN VERKLAARD. -
VERWEERDER AANVOEREND DAT DE VOORZIE· 
NING VAN BELANG ONTBLOOT IS, DOOR DAT DE 
VORDERING DIENDE VERJAARD TE WORDEN VER
KLAARD. - VERZOEK DAT GEEN GROND VAN 
NIET·ONTVANKELIJKHEID INBRENGT. 

20 VEJRBREJKING. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZOEK STREK
KENDE TOT VERNIETIGING VAN EEN BESLIS· 
SING VAN DE RECHTER OVER DE GROND. 
0NBEVOEGDHEID VAN REi' HOF. 

3o VEJRBREJKING. - DRAAGWIJDTE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS DAT DEVOR· 
DERING VAN AANLEGGER TEVENS NIET VERJAARD 
EN NIET GEGROND VERKLAART. - VOORZIE· 
NING VAN AANLEGGER AANGENOMEN, WEGENS ON· 
WETTELIJKHEID VAN HET DISPOSITIEF, W AAR· 
BIJ DE VORDERING NIET GEGROND VEltKLAARD 
WORDT. - VERBREKING DIE ZIOH UITSTREKT 
TOT DE BESLISSING, W AARBIJ DE VORDERING 
NIET VERJAARD VERKLAARD WORDT. 

4° OORLOG. - KRIJGSGEVANGENEN. - AF
HOUDING VAN EEN GEDEELTE VAN HUN LOON 
TEN BATE VAN DE STAAT. - VOORWAARDEN. 

1o Wanneet· het bestreden vonnis een vor
dervng niet verjaant dooh ongegrond 
verklaart en wanneer de aanlegger zich 
tegen dit von.nds voorz·iet omdat de 
vordering ongegroncl verk!aard wenl, 
brengt de bewering van de vm·weerder 
dat de vom·zien·ing verjaat·d moest wor
den verk!aard geen gmnd van niet-ont
vanlcelijkheid in, maar maakt zij een 
vet·zoek uit strekkende tot vernietiging 
van het vonnis ovet· de ea:ceptie van ver
jaring (1). 

2° Het hof lean geen kennis nemen van een 
verzoek door de verweenler tegen een 
voorziening ingediend en stnJlckende tot 
vet·nietiging van een besUssing van 
de t·echter over de grand. (Grondwet, 
art. 95, al. 2.) 

3° W anneer het bestt·eden vonnis de vor
dering van de aanlegget· niet' vet·jaard 
doch ongegt·o1ul vm·Jclaart, strelct de 

(1) en (2) Zie conclusie van het openbaar 
ministerie, v66r het arrest (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 396). 

verbreking van de beslissing, die de vor
dering ongegt·ond verklaat·t, zich uit 
tot de beslissing, die de vorde·ring niet 
verjaat·d verklaart,· beide dispositieven 
malcen, immers, geen twee onderschei
den d·ispositieven uit, daar het disposi
tief met bett·ekking tot de ea:ceptie van 
verjaring ajzoncler!ijk het vom·wet·p niet 
lean zijn van een vom·ziening door een 
det· pat·tij en (2). 

4° B!ijkens de tekst van artikel 34 van de 
Overeenlcomst van Geneve van 'R:I Juli 
1929, goedgelceurd bij de wet van 
11 M aart 1932, mag een oorlogvoet·ende 
staat s!echts krachtens een akkom·d on
der oot·logvoerenden een gedeelte der lo
ne'lj, van de krijgsgevangenen behou
den; bij ontstentenis van zodanig ak
kom·d, wanneet· de werken voot· reke
ning van particuliet·en werden verricht, 
worden de voorwaarden der bezoldiging 
door een akkoord tussen de particulier 
en de militaire overheid get·egeld. 

(BELGISOHE STAAT, T. RAMIOUL). 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 Januari 1949 door de Recht
pank van eerste aanleg te Luik gewezen ; 

Over de beweerde grond van niet-ont
vankelijkheid, welke door verweerder 
wordt opgeworpen en afgeleid is uit het 
feit dat, vermits het bestreden vonnis ten 
onrechte de exceptie - heeft verworpen 
welke tegen aanleggers vordering was 
aangevoenl en uit de verjaring van deze 
was afgeleid, de voorziening welke het 
vonnis verwijt de vordering ongegrond te 
hebben verklaarcl bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na afwijzing van de exceptie van verja
ring welke door verweercler tegen aanleg
gers vordering wenl aangevoercl, beslist 
heeft clat deze vordering ongegrond was; 

Overwegende dat verweerder, door het 
hof er om te verzoeken de afwijzing van 
de exceptie onwettelijk te verklaren, tegen 
de voorziening -geen grond van niet-ont
vankelijkheid inbrengt, aangezien deze 
het vonnis slechts verwijt de vordering 
ongegroncl te hebben verklaarcl, cloch van 
het hof cle vernietiging van de beslissing 
over de exceptie betracht te bekomen; 

Dat het hof van dergelijk verzoek geen 
kennis nemen kan ; 

Overwegencle weliswaar, dat verweercler 
aanhaalt clat, vermits hij niet ontvanke
lijk is om zich tegen het dispositief over 
de exceptie te voorzien dewijl wegens het 
dispositief over de grond zodanige voor
ziening voor hem van belang ontbloot is, 
het hem clesniettemin moet geoorloofd 
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zijn, in geval aanleggers voorziening zou 
worden aangenomen, de wettelijkheid van 
het dispositief betreffende de exceptie 
wederom te betwisten ; 

Overwegende echter dat indien de tegen 
een dispositief gerichte voorziening, zelfs 
zo zij gegrond is, geen verbreking van 
een ander, onderscheiden dispositief kan 
medebrengen, twee dispositieven van een 
vonnis, welke ieder over een door de par
tijen betwist punt uitspraak doen, enkel 
onderscheiden zijn, wat de omvang van 
de uit te spreken verbreking aangaat, in
dien elk hunner afzonderlijk het voor
werp zijn kan van een voorziening in ver
breking door een der partijen in het ge
ding; 

Overwegende dat in zake, het disposi
tief met betrekking tot de exceptie niet 
het voorwerp kan zijn van een voorziening 
van aanlegger, met wiens conclusHln het 
eensluidend is, of van verweerder welke 
wegens de beslissing over de grond er 
geen belang bij heeft zich er tegen te 
voorzien; 

Dat derhalve, indien aanleggers voor
ziening wordt aangenomen, de uit te spre
ken verbreking, betrekking moet hebben 
zo op de beslissing over de exceptie als op 
degene over de ,grond; 

Over het enig middel : schending van 
het enig artikel van de wet van 17 Maart 
1932 tot goedkeuring van de Overeenkomst 
tot verbetering van het lot der gekwet
sten en zieken in de legers te velde en 
van de Overeenkomst betreffende de be
handeling der krijgsgevangenen en inzon
derheid van artikelen 34 en 39 van gezegde 
overeenkomst, en van artikel 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis beslist « dat men niet in
ziet welke schade de D. 0. H. en derhalve 
de Staat, zou hebben ondergaan wegens 
het feit dat hij de lonen zou ontbeerd 
hebben welke aan de Duitse krijgsgevan
genen niet uitbetaald zijn geweest ge
durende de tijdspanne van hun afwezig
heid op de arbeid, lonen welke volgens 
aanlegger, de D. 0. H. moesten schadeloos 
stellen voor de kosten welke het onder
bond dezer krijgsgevangenen heeft ge
vergd; dat de Staat, uit kracht van arti
kel 28 van de Internationale Overeenkomst 
van Geneve betreffende de krijgsgevan
genen, welke bij de wet van 15 October 
1932 werd goedgekeurd, de volledige ver
antwoordelijkheid op zich neemt voor het 
onderhoud, de verzorging, de behandeling 
en de betaling van de lonen der krijgs
gevangenen die voor rekening van parti
culieren arbeiden; dat hij tegen verweer
der niet kan optreden op grond van arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek door 
staande te houden dat aan zijn patrimo
nium schade berokkend werd ll; dan wan
neer artikel 34 van gezegde overeenkomst 

betreffende de behandeling van de krijgs
gevangenen, welke te Geneve op 27 Juli 
1929 ondertekend werd, het volgende be
paalt, wat het loon aangaat, « de krijgsge
vangenen zullen geen loon opstrijken voor 
werkzaamheden betreffende het bestuur 
de inrichting en het onderhoud der kam~ 
pen; de krijgsgevangenen die andere 
werkzaamheden verrichten, zullen recht 
hebben op een loon dat bij overeenkom
sten tussen de oorlogvoerenden dient te 
worden vastgesteld ; deze overeenkomsten 
zullen ook vaststellen welk deel door het 
bestuur van het kamp mag worden afge
houden, welke S?m aan de krijgsgevan
gene toebehoort en op welke marrier deze 
som gedurende zijn gevangenschap te 
zijner beschikking zal worden gesteld · in 
afwachting dat deze overeenkomsten 'ge
sloten worden, zal de bezoldiging van de 
arbeid der gevangenen vastgesteld wor
den volgens de navolgende regels : a) de 
voor de Staat verrichte werkzaamheden 
zullen betaald worden volgens de tarieven 
die worden toegepast voor de militairen 
van het nationale leger die dezelfde 
werkzaamheden verrichten, of, indien 
zulke tarieven niet bestaan, volgens 
een tarief dat met de uitgevoerde werk
zaamheden in verhouding is; b) wan
neer de werkzaamheden voor rekening van 
andere openbare besturen of van parti
culieren geschieden, zullen de voorwaar
den ervan in overleg met de militaire 
overheid geregeld worden. Het saldo dat 
op het krediet van de gevangene blijft zal 
hem op het einde van zijn gevangenschap 
ter hand worden gesteld. In geval van 
overlijden, zal het langs de diplomatieke 
weg aan de erfgenamen van de overledene 
overgemaakt worden ll; zodat de D. 0. H. 
een werkelijk nadeel ondergaat wanneer 
hij beroofd wordt van de inning van de 
lonen der krijgsgevangenen, welke bij ge
machtigd is hetzij totaal, ofwel gedeel
telijk te bewaren : 

Overwegende dat het middel er aan het 
bestreden vonnis een grief van maakt niet 
te hebben aangenomen dat aanlegger een 
nadeel heeft ondergaan, waarvoor ver
weerder hem herstel verschuldigd is, om 
de reden dat deze, bij een verkeersonge
val, verwondingen :Ueeft veroorzaakt aan 
in de mijnen te werk gestelde krijgsge
vangenen, hetgeen ten gevolge had deze 
werkloos te maken en alzo aanlegger te 
beroven van de inning van hun loon, welk 
hij gemachtigd was totaal of gedeeltelijk 
te behouden ; 

Overwegende dat blijkens de tekst van 
artikel 34 van de Overeenkomst van Ge
neve van 27 Juli 1929, goedgekeurd bij 
de wet van 17 Maart 1932 - bepaling 
waarop aanlegger zijn aanspraak grondt 
- de aan het bestuur van het krijgsge
vangenenkamp, dit wil zeggen aan de 
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Staat, verleende machtiging om een ge" 
deelte van de lonen der krijgsgevangenen 
te behouden van overeenkomsten tussen 
de oorlogvoerenden afhankelijk gesteld 
is; dat bij ontstentenis van zodanige over
eenkomsten, wanneer, zoals in zake; de 
werken voor rekening van particulieren 
verricht werden, de voorwaarden ervan in 
overleg met de militaire overheid worden 
geregeld; 

Overwegende dat noch uit het bestreden 
vonnis, noch uit de stukken waarop het 
hof acht vermag te slaan blijkt dat der
gelijke overeenkomsten hetzij tussen 
Belgie en Duitsland, hetz;j tussen de ri:J.ili
taire overheid en particulieren zouden 
bestaan; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

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

16 Februari 1951. - 1• kamer. ~ Voor
zitter,. H. Bail, ra:adsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Connart,. 
- Gelij1cl~tidende conclusie, Raoul Hayoit 
de · Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 Fehruari 1951 

EERHERSTEL. __:_WET VAN 25 APRIL 1896, 
ARTIKEL 1, ·4°. ---, GOED GEDRA!l VAN DE VER· 
OORDEELDE. SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

De kame1· van inbeschuldigingstelling, 
~titsp1·aalc doende ove1· een aanvraag om 
ee1·he1·stel, beoordeelt souve1·ein of de 
veroordeelde binnen de cloot· rle wet be
pnalrle te·rmijn een goed gerkag gehnd 
heett (1). (Wet van 25 April 1896, arti
kel 1, 4°.) 

(DELSEMME.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 November UJ50 door de Ka
mer van Inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : afgeleid hieruit 
dat het bestreden arrest de aanvraag van 
de hand wijst om de reden dat aan
legster « de wettelijke voorwaarden ver
enigt om het eerherstel te bekomen, maar 
dat zij niet genoeg blijk van verbetering 

(1) Verbr., 24 October 1910 (Bull. en PA.src., 
1910, I, 460). 

heeft gegeveii 1> · dan wanneer de elemen-: 
ten van de zaak zonaer twijfel het bestaa'n 
van deze verbetering bewijzen en dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling dus 
moest vaststellen dat deze vaststaand b'e
vonden was : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 25 April 1896, onder de voorwaarden 
waarV'an het eerhetstel afhangt, aanduidt 
dat :de veroordeelde binnen de door deze 
wet bepaalcle termijn een goed gedrag 
moet gehad hebben; 

"Overwegende dat de rechter over de 
gron<'l. souverein beoordeelt of deze voor
waarde ja dan neen vervuld is; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning'; veroordeelt aanlegster tot de kos
te:i:t. 

·19 Februari 1951, --'.2• kamer, ~ Voor
zitte1•, . H. Louveaux, yoon;itter. - Ver
slaggepe1·, H. Daubresse. - Gelijlclui
cleride conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 .Fehruari 1951 

HERZIENING. - Nmuw FElT. - AAN· 
VRAAG TOT HERZIENING INGEDIEND DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL, OP REVEL VAN DE MI
NISTER VAN JUSTITIE. - VERZENDING VOOR 
ONDERZOEK NAAR EEN HOF VAN BEROEP. -
BENOEMING VAN EEN CURATOR TOT DE VERDE
DIGING VAN DE VEROORDEELDEN DIE IN STAAT 
VAN ONTZETTING ZIJN. 

W annee1· cle procu1·eu1·-gene1·aal, op bevel 
van de Ministe1· van justitie, een aan
vraag tot herziening heett ingediena, 
warwin hij aanvoe1·d dat de onschuld 
rle1· veroonleelclen ~t.it zelcere na de ver
oo1·deling voorgevallen feiten schijnt te 
volgen, ontvangt het hot de aanvraag, 
na vastgesteld te hebben dat de burger
lijlce pa1·tij regelmatig aangemaand 
we1·d om in het gerling tussen te komen, 
verzenrlt het de aanv1·aag voor onde1·
zoek naa1· een hot van bemep en be
noemt het een mwato1· tot de ve1·dedi
ging de1· vemonleelden, die in staat van 
wettelijlce ontzetting zijn (2). (Wetb. 
van straf'v., art. 443, 3°, 444 en 445; wet 
van 18 Juni 1894.) 

(2) VerbJ!., 12 December 1949 (Arr. Ym·br., 
1950, blz. 220; Bull. en PASIC., 1950, I, 241). 



-337-

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN VER
BREKING, IN ZAKE MALCHAIR EN MASY, 
T. CONSOR'l'EN JACQUES,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de H. procureur-generaal bij het Hof 
van verbreking luidenc1e als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van verbreking : 

De ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer uiteen te zetten dat bij brief 
del. 8 Mei 1950, 5e algemene directie, 1" sec
tie, litt. A. P. nr 129.610, de H. Minister 
'van justitie hem belast heeft, bij toepas
sing van artikel 443, 3°, van het Wetboek 
van strafvordering (wet van 18 Juni 1894), 
een aanvraag tot herzieiling in te dienen 
op grond der volgende feiten : 

Een vonnis van de Krijgsraad te Luik, 
dd. 26 April 1945, heeft genaainde Jean
Louis-Leon Malchair, op 27 Februari 1905 
geboren te Villers-l'Evllque, fruitverkoper, 
gedomicilieerd te Ans, Ventilateurstraat, 
ur 88, veroordeeld tot vijftien jaar dwang
arbeid, tot de levenslange ontzetting der 
rechten opgesomd bij artikel 31 van het 
Strafwetboek en tot de bij artikel 19 van 
hetzelfde wetboek voorziene afzetting we
gens diefstal met verzwarende omstandig
heden in oorlogstijd, tijdens de verduiste
ring van de lichten, te Othee in de nacht 
van 10 op 11 Juni 1944; ten nadele van 
Antoinette Jacques, weduwe Detrooz, ge
pleegd; dit vonnis heeft voornoemde ver
oordeeld aan de benadeelde, die zich bur
gerlijke partij had gesteld, een som van 
30.000 frank ten titel van schadevergoe
ding te betalen ; 

Dat dezelfde krijgsraad, bij vonnis vim 
17 Augustus 1945, de genaamde Hubert
Joseph-Jules Masy te Berloz op 23 Maart 
1902 geboren, groentehandelaar, wonende 
te Ans, Pontstraat nr 10, tot vijftien jaar 
dwangarbeid, tot de levenslange ontzetting 
der rechten opgesomd bij artikel 31 van 
het Strafwetboek en tot de afzetting voor
zien bij artikel 19 van hetzelfde wetboek 
heeft veroordeeld wegens diefstal.met ver
zwarende omstandigheden, in oorlogstijd 
en tijdens de verduistering der lichten, 
te Othee in de nacht van 13 op 14 Mei 1944, 
ten nadele van de echtgenoten Jacques
Springuel gepleegd ; dit zelfde vonnis 
voornoemde veroordeeld heeft aan de 
heer Jacques, die zich burgerlijke par
tij stelde, d" som van 100.000 frank ten 
titel van schadevergoeding t~ betalen; 

Deze twee vonnissen werden op tegen
spraak gewezen en zijn in kracht van 
gewijsde gegaan; 

Op 15 J anuari 1947 heeft dezelfde Krijgs
raad te Luik samen met andere beklaag
den, de genaamden Pascal Braibant, Jean 

VERBR., 1951. - 22 

Engelen, Eustache David, Albert Lykops 
en Emmanuel Lykops, namelijk wegens 
verschillende diefstallen veroordeeld. On
der deze worden de diefstallen begrepen 
welke gepleegd werden te Othee in de 
nachten van 13 op 14 Mei 1944 en van 10 op 
11 Juni 1944 (betichtingen VII en X) en 
wegens welke de genaamden Hubert Masy 
en Jean Mal chair respectievelijk door de 
vonnissen van 17 Augustus en 20 April 
1945 veroordeeld werden; 

Het vonnis van 15 Januari is in kracht 
van gewijsde getreden; 

Dit vonnis is zeker niet onoverenigbaar 
met deze van 26 April en 17 Augustus 1945 
en het stelt niet vast-dat de genaamden 
Masy en Malchair geen deel namen aan 
@ diefstallen waaraan zij schuldig wer
d'en verklaard; 

De onschuld van deze laatsten schijnt 
echter te blijken uit de rechtspleging 
welke tot het vonnis van 15 Januari 1947 
aanleiding heeft gegeven ; 

Dit dossier behelst inderdaad verschil
lende verklaringen die na de vonnissen 
van 26 April en 17 Augustus 1945 hetzij 
door Braibant en zijn medebeklaagden, 
hetzij door getuigen werden gedaan en 
volgens welke de genaamden Hubert Masy 
en Jean Mal chair a an de· diefstallen 
waarover het gaat, hoegenaamd geen deel 
hebben genomen; 

Dat deze verklaringen nieuwe feiten 
uitmaken waaruit de onschuld van ge
naamden Hubert Masy en Jean Malchair 
schijnt te volgen en welke, volgens arti
kel 443, 3°, van het Wetboek van straf
vordering (wet van 18 Juni 1894) een aan
vraag tot herziening toelaten; 

Om clie redenen, gelet op de artike
len 443, 444 en 445 van het Wetboek van 
strafvordering (wet van 18 Juni 1894) 
vordert de ondergetekende procureur-gene
raal- dat het aan het Hof zou behagen de 
aanvraag tot herziening te ontvangen en 
te bevelen dat deze zal onderzocht wor
den door een hof van beroep dat het daar
mede zal belasten, ten einde na te gaan of 
de tot staving van de aanvraag opgesomde 
feiten afdoende schijnen om tot herzie
ning aanleiding te geven; en gelet op de 
wettelijke staat van ontzetting van de 
veroordeelden Hubert Masy en Jean Mal
chair, een curator te benoemen, die hen 
in de rechtspleging tot herziening zal ver
tegenwoordigen. 

Brussel, de 5 Juni 1950, 

Namens de procureur-generaal, 
de advocaat-generaal, 

(get.) R. Janssens de Bisthoven >>; 

Overwegende dat de aanvraag aan de 
burgerlijke partijen Antoinette Jacques, 
weduwe Detrooz en .Joseph Jacques bij 
regelmatig exploot van 17 Juni 1950 be-
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tekend werd met aanmaning om in het 
geding tot herziening tussen te komen ; 

De motieven van de vordering overne
mende en uitspraak doencle overeenkom
stig artikelen 443, 444 en 445 van het Wet
hoek van strafvordering gewijzigd door 
de wet van 18 Juni 1894, ontvangt de aan
vraag tot herziening ; 

Beveelt dat het Hof van beroep te Luik 
tot het onderzoek · zal overgaan van de 
aanvraag tot herziening van het vonnis 
van de Krijgsraad te Luik, del. 26 April 
1945, in kracht van gewijsde gegaan, in 
zake Jean-Louis-Leon Malchair gewe
zen en van het vonnis van de Krijgsraad 
te Luik del. 17 ·Augustus 1945, in kracht 
van gewijsde gegaan in zake Hubert-Jo
seph-Jules Masy, gewezen, ten einde na 
te gaan of de tot staving van de aanvraag 
opgesomcle feiten afdoende genoeg schij
nen Dm tot herziening aanleiding te ge
ven, en, gelet op de staat van wettel;ijke 
ontzetting 1•an veroorcleelden Jean-Louis
Leon Malchair en Hubert-Joseph-Jules 
Masy, benoemt als curators tot hun ver
dediging Mr Victor Lambert voor .Mal
chair en Mr Jean Thilmart voor Masy, 
beiden van de balie te Luik, die hun in 
de rechtspleging tot herziening zullen 
vertegenwoorcligen; behoudt de kosten 
voor. 

19 Februari 1951. - 2° kamer. -'--- Vom·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijkluidende 
conolusie, H. Raoul Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Fehruari 1951 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

AFSTAND. - STRAFZA:KEN. - VOORZIENING 
VAN RET BEREER VAN FINANCIEN TEGEN EEN 
ARREST VAN VRIJSPRAAR.- AFSTAND DIE GE
LIJKSTAAT. MET EEN AFSTAND VAN DE VORDE
RING. - DECRETEMENT. 

Het hof deoreteert de ajstand van de 
voorziening ingesteld dom· het behee1· 
van financWn, vervolgende partij, tegen 
een an·est van v1'ijspraalc, deze ajstand 
gelijlcsta,ande met een ajstand van de 
vordm'ing (1). 

(BELGISCRE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. MESSE EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Verbr., 28 Februari 1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. 149; Bull. en PASIC .• 1949, I, 166). 

Overwegende dat Me Kebers, advocaat 
van het Bestuur der financH~n, daartoe re
gelmatig gemachtigd op 23 Augustus 1950 
verklaarcl heeft dat het Beheer van finan
cien afstand doet van de tegen voormeld 
arrest ingestelde voorziening ; 

Overwegencle clat verweerclers door dit 
arrest vrijgesproken werden; dat de af
stancl van de voorziening dienvolgens met 
een afstand van de vorclering client gelijk
gestelcl; dat de afstancl in deze voorwaar
den client geclecreteercl ; 

Om die redenen, clecreteercl de afstand 
van de voorziening; veroordeelt het Be
heer van financien tot de kosten. 

19 Februari 1951. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggevm·, H. Sohier. - Gelijlcl!uidende 
oonol1tsie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. 19 Fehruari 1951 

1° V.EJRKEER. - AANSLUITING VAN EEN 
SECUNDAIRE WEG MET EEN ROOFDWEG. -
DOORGANGSPRIORITEIT AAN DE GEBRUIKER 
VAN DE ROOFDWEG, OP DE RELE RIJWEG, TOE
BEROUENDE. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZA:KEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- 00UZARELIJK VERBANO TUSSEN RET MIS
DRIJF EN DE SCHADE. 

1 o Pleeg.t een inbreulc op artilcel 54 van het 
algemeen reglement op de politie van 
het verlceer, de weggebruilcer die, rij
dende van een semtnflaire weg op de 
hoofdweg, de doo1·gangsp1·io1·iteit aan de 
geb1"uilce1· van de hoofdweg niet heett 
ove1·gelaten; het feit dat deze laatste de 
rechte1ozijde van de weg niet houdt sluit 
de overtreding niet 1tit (2). 

2° De reohter ove1· de grand beom·deelt 
souverein of er t1tssen het misdrijf en 
de dom· de burgerlijlce partij geleden 
sohade een om·zalcelijlc ve1·band be
staat (3). 

(SCRULPEN, T. RENKINET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Verbr., 14 Februari en 23 Mei 1949 (Arr. 
Verb1·., 1949, biz. 124 en 344; Bull. en PA.siC., 
1949, I, 140 en 389). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
22 Mei en 22 Juli 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
biz. 588 en 729; Bull. en PASIC., 1950, I, 658 
en 836). 
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vonnis, op 27 Juni 1950 door de Correctio
nele Rechtbank te Luik in hager beroep 
gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening de beslis
sing gewezen over de publieke vordering 
bedoelt ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 29, 42, 52, 
54, 58 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 houdende algemeen reglement 
op de politie van het vervoer en het 
verkeer, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor zoveel het bestreden vonnis de ver
oordeling van aanlegger heeft bevestigd 
hem zijn vordering tot schadevergoeding 
heeft ontzegd, en op de eis tot schade
vergoeding van de partij Henkinet recht 
heeft gedaan, l.).oewel het vaststelt dat 
deze, na een tram voorbijgestoken te heb
ben, het midden van de hoofdweg bereed, 
en alzo heeft beslist om reden dat de 
prioritcit waarvan hij genoot zich over 
de hele breedte van cle hoofclbaan uit
strekte, wanneer aanlegger deed gelden 
dat, indien verweerder zijn reglementaire 
plaats had gehouden op de rechterzijde 
van de door hem gevolgde straat, de liti
gieuze aanrijding niet zou overgekomen 
zijn vermits aanlegger met zijn voertuig 
de kruising slechts twee meter was inge
reden, zoals het bestreden vonnis het vast
stelt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de betichting ten laste van aanlegger wet
telijk bewezen heeft verklaard van in
brenk op artikel 54 van· het algemeen 
reglement op de politie van het verkeer 
bestandcleel van het tevens tegen aanleg~ 
ger weer~ouden misdrijf van onvrijwillige 
verwondmgen, met vast te stellen clat 
rijdende uit een secundaire weg ~P d~ 
door verweerder gevolgde hoofdweg, hij de 
prioriteit aan cleze over de hele rijw:eg niet 
heeft overgelaten; dat het feit dat ver
weerder de r~chterzijde van de weg niet 
hield de overtreding niet uitsluit; 

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

op t>traf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. Voor zoveel de voorziening de beslis
sing bedoelt gewezen over de burgerlijke 
vordering van aanlegger tegen verweerder 
en over de burgerlijke vordering van ver
weerder tegen aanlegger : 

Over het enig middel reeds aangewezen : 
Overwegende dat de rechter over de 

grand souverein beoordeelt of er een oor
zakelijk verband bestaat tussen de fouten 
welke hij vaststelt en het ondergaan na
deel; dat het bestreden vonnis aanleggers 
conclusie rechtmatig beantwoordt met 
vast te stellen dat er geen oorzakelijk 

verband be:;;taat tussen de door verweer
der gepleegde inbreuk en het ongeval, en 
dat clit enkel te wijten is aan het feit dnt 
aanlegger het gevaar voor aanrijding niet 
waargenomen beeft; ' 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

19 Februari 1951. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. Louveaux, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Fehruari 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - l\IIIDDEL GESTEUND OP DE 
ONREGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING VOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. - BE
KLAAGDE DIE VERSCHENEN IS EN ZIJN VERDE
DIGINGSMIDDELEN VOORGEDRAGEN HEE~'T. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING VOOR DE RECHTER OVER DE GROND 
AANGEVOERD. - VERWERPING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZA:KEN. -
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANR 
DAT EEN ENKELE STRAF WEGENS TWEE MIS
DRIJVEN TOEPAST. - HDF VAN BEROEP DAT 
EEN ENKEL M1SDRIJF AANNEEMT EN DEZELFDE 
STRAF TOEPAST. GEEN EENPARIGHEID 
VEREIST. 

· 1 o Kan niet aangenomen worden het mid
del gesteund op de onregelmatigheia 
van de dagvaarding om v66r de rechter 
in hoge·r beroep te verschijnen, wanneer 
de belclaagde zonder voo1·behoud v66r 
die rechte1· is verschenen, zijn vm·dedi
gingsmiddelen heett .voorgedragen en 
niet aangevoe1·d heett dat de uitoete
ning van zijn ve1·dedigingsrechten be
lemme,·d we1·d (1). 

2° ll'anneer het hot van be1·oep, uUspraalc 
doende ovm· het hager beroep tegen een 
vonnis dat een enlcele stmt heett toege
past wegens twee ~tit een zeltde strat
baar opzet volu.ende misd1·ijven, slechts 
een enkel misdrijt aanneemt doch de
zeltde skat toepast, moet het niet met 
eenparigheid van stemmen uitspraalc 
doen (2). (Strafwetb., art. 65; wet van 
4 September 1891, art. 2.) 

(1) Verbr., 19 December 1949 (Ar,·. Ve1·br., 
1950, biz. 238; Bull. en PAsrc., 1950, I, 259); 
6 November 1950 (Arr. T'erbr., 1951, biz. 102; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 123). 

{2) Verbr., 7 Maart 1949 (A1-r. Ferbr., 1949, 
biz. 159; Bull. en PASIC., 1949, I, 180). 
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(MM!SAUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 2 November 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Over de voorziening van Michel Mas
csaux: 

Over het eerste micldel : schending van 
·artikelen 182 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering en van de rechten van de 
verdediging, doordat de dagvaarding om 
v66r de rechter in hoger beroep te ver
schijnen bij vergissing, als datum van 
verschijning, de 2 December 1950, in plaats 
van 2 November 1950 aanduiclt, en door
dat de debatten op deze laatste datum 
plaats hadden, zonder dat het arrest vast
stelt dat aanlegger verklaard heeft vrij
willig· te verschijnen : 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat aanlegger zonder 
voorbehoud v66r het hof van beroep tij
dens de debatten die op 2 November 1950 
plaats hadden is verschenen, en zijn 
verdedigingsmiddelen heeft voorgedragen ; 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat hij dan zou aangevoerd hebben 
dat de uitoefening van zijn verdedigings
rechten door de verkeerde aanduiding 
van de datum van verschijning belem
merd was geweest; 

Overwegende dat aanlegger dus zonder 
grieven is, en het middel niet kan aange
nomen worden; 

II. Over de voorziening van Marie 
Massaux: 

Over het eerste middel (hiervoren ver
meld) : 

Overwegende dat l1et middel in feite 
niet opgaat, daar de dagvaarding welke 
aan aan:legster betekend werd juist de da
tum vermeldt die voor de verschijning 
v66r het hof van beroep vastgesteld werd; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 140 van de wet van 18 Juni 1869 
gewijzigd doo;r artikel 2 van de wet va~ 
4 September 1891, doordat de rechter in 
hoger beroep, na te hebben beslist dat 
van de twee betichtingen welke de eerst~ 
rechter vaststaand heeft verklaard en 
door een enkele straf beteugeld heeft de 
ene verjaard is, deze straf desniette~in 
handhaaft voor de enkele inbreuk die hij 
ten laste van aanlegster aanneemt, zonder 
vast te stellen dat die beslissing met een
parigheid van stemmen genomen werd : 

Overwegende dat de eerste rechter, 
door vast te stellen dat de twee in hoofde 
van aanlegster bewezen verklaarde feiten 
nit een zelfde strafbaar opzet volgen en 
door een enkele straf toe te passen beslist 
heeft dat deze feiten een enkel ~isdrijf 
uitmaken; · 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, met een enkele inbreuk a:an te 
nemen en op die enige inbreuk dezelfde 
straf toe te passen als deze door de eerste 
rechter uitgesproken, deze niet heeft ver
zwaard en clienvolgens niet met eenpa
righeid van stemmen moest beslissen . 

Dat het middel naar recht faalt; ' 
En overwegende wat de twee aanleg

gers betreft, clat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

.Aangaancle de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanleggers tot staving 

van hun voorziening geen enkel middel in
roepen en dat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; · 

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

19 Februari 1951. - 2e kamer. - Vo01·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Daubresse. - Gelijlclui
dende conclu.sie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 Fehruari 1951 
VONNISSEN EN .ARRESTEN. - STRAF· 

Z)IXEN. ~ .ARREST DAT EEN VONNIS VERNIE· 
TIGT OM REDEN DAT EEN GETUIGE ZONDER EED· 
AFLEGGING VERHOORD WERD. - MOTIEVEN 
ONZEKER LATEND OF DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP ZICH DE NIETIGHEID NIET TOEGE· 
EIGEND HEEFT. - NIETIGHEID VAN RET AR· 
REST. 

Is nietig het an·est dat, na een vonnis van 
de oon·eotionele rechtbanlc vernietigd te 
hebben om 1·eden dat een getui,qe ge~ 
hoo1·d we1·d zonde-r de eed afgelegd te 
hebben, zijn beslissing steunt op het 6n
de1·zoelc v66r het hof gedaan en op cle 
elementen wellce aan dit laatste onder
wo,·pen weTden, alzo het tJ~tnt onzelce1· 
latend of de 1·echter in hoge1· bemep, om 
zijn overt~tig·ing te staven, de verlcla1"in
gen van de om·egelmatig in ee1·ste aan
leg gehooTde getuige van de hancl ge
wezen heejt (1). (Grondwet, art. 97; 
Wetboek van strafv., art. 155, 189 en 
211.) 

(VAN BETS, T. BRILLOUET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 18 October 1948 (Ar1'. Verb1·., 
1948, biz. 494; Bull. en PASIC., 1948, I, 571, en 
de nota's 1 en 2); 7 November 1949 (Arr. 
Ve1·br., 1950, blz. 117; Bull. en PAsiC., 1950, 
I, 126); 12 Juni 1950 (Hull. en PAsrc., 1950, I, 
720). 
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arrest, op 23 November 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
urtikelen 97 van de Grondwet, 154, 155, 
156, 189, 317 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestreden arrest 
aanlegger wegens valse getnigenis veroor
deelt door te verklaren dat de « feiten 
blijken nit het onderzoek gedaan v66r het 
hof en uit de elementen welke aan het 
hof onderworpen werden ll zonder uit 
het debat een enkel element van het dos
sier of van de getuigenis van te verwerpen 
die erin opgenomen zijn, namelijk de ver
klaring van getuige Charles Luyckx, 
v66r de rechtbank gehoord zonder de eed 
te hebben afgelegd, wanneer het arrest 
anderzijds, vaststelt dat een der getui
gen tijdens de debatten in eerste aanleg 
werd gehoord « zonder voorafgaandelijk 
de eed af te leggen >l en dat het vonnis 
waarvan hoger beroep dienvolgens nietig 
is en dat deze nietigheid, dienvolgens het 
bestreden arrest moet aantasten : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis vernietigt om de reden 
« dat het zittingsblad van de terechtzit
ting op 13 Juni 1950 door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel gehonden ver
meldt dat de getuige Charles Luyckx op 
deze terechtzitting gehoord werd zonder 
voorafgaandelijk de eed afgelegd te heb
ben >l ; dat het de zaak tot zich trekt en 
over de grond bij wijze van nieuwe be
schikking nitspraak doet; 

Overwegende dat de.ze laatste beslissing 
gegrond is. << op het onderzoek v66r het 
hof gedaan en de elementen welke aan dit 
laatste onderworpen werden ll ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep niet vaststelt, dat hij de verkla
ringen van de onregelmatig in eerste aan
leg gehoorde getnige van de hand heeft 
gewezen; dat hij zich dns de nietigheicl 
heeft toegeeigencl welke de rechtspleging 
voor de eerste rechter aantastte; dat hij 
ten minste het punt.onzeker laat te weten 
of om de bestreden beslissing nit te spre
ken, hij zich enkel op het v66r hem ge-, 
daan onderzoek gestennd heeft; dat het 
Hof van verbreking alzo in de onmoge
lijkheid gesteld werd om zijn toezicht 
over de wettelijkheid van aanleggers ver
oordeling nit te oefenen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dienvolgens de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

En overwegende dat de beslissing gewe
zen over de pnblieke vordering de verbre
king medesleept van de beslissing gewezen 
over de vordering van de burgerlijke 
partij; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 

het Hof van beroep te Brussel en dat mel-
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat de 
koSten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

19 Februari 1951. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Lonveaux, voorzitter. - Vet·
slaggevet·, H. Danbresse.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 Fehruari 1951 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST DAT 
EEN AANVRAAG TOT WRAKING VERWERPT. 
VODHZillNING v66R DE EINDBESLISSING. -
N IET-ONTVANKEpJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijk de voot·ziening, v661· 
de cindbeslissing ingesteld, tegen een 
an·est dat zich er toe beperlct een aan
vraag tot wt·aking te vet·werpen (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 416.) 

(ANSELIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 November 1950 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest · 
er zich toe beperkt te zeggen dat de aan
vraag tot wraking ingediend door aanleg
ger nietig en van generlei waarde is; dat 
het geen einde stelt aan de vervolging en 
nopens geen geschil over de bevoegdheid 
uitspraak doet; dat de voorziening tegen 
deze beslissing v66r het eindarrest inge
steld, krachtens artikel 416 van het Wet
boek van strafvordering niet ontvanke
lijk is; 

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

19 Februari 1951. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 Februari 1951 
1° ONDERZOEK DOOR DESKUNDJ

GEN. - STHAFZAKEN. - EED VAN DE DES-

(1) Verbr., 1 Maart 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
biz. 118; Bull. en PAsrc., 1948, I, 135). 
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KUNDIGE.- EED ONTVANGEN DOOR DE BECRTS
MACRT, DIE DE EED BEVOLEN HEEFT, DOCR 
ANDERS SA:WIENm;sTELD IS. - WETIELIJK

REID. 

2o RECHTERLIJKE INRICHTING. -
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - STBAFZA· 
'KEN.- WET VAN 20 APRIL 1810, ARTIKEL 7. 
_:_ ZAAK ACHTEREENVOLGENS VOOR TWEE AN· 
DERS SAMENGESTELDE KAMERS GEBRACHT. -
ZAAK VOLLEDIG BEHANDELD IN TEGENWOOR· 
DIGHEID VAN DE BECHTERS DIE RET ARREST 
HEBJJEN GEWEZEN. ~ WETTELI.JKHEID. 

3o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MIDDEL GERICHT TEGEN EEN TUSSENARREST 
VAN RET MILITAIR GERECRTSROF. - VOOR
ZIENING ENKEL GERICHT TEGEN HET EINDAR
REST.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1o Het 1·eohtsoollege die een onderzoelv 
door deslcttndigen bevolen heeft en een 
deslvttnrlige aangesteld J~eett moet niet, 
om dezes eed gelclig te ·ontv'an,qen, door 

. dezelfde reohte1·s samengesteld zijn. 
2o W anneer een zaalv aonte1·eenvolgens 

voo1· twee ande1·s samengestelde kame·rs 
van. een 1·eohtsoollege werrl gebraoht, 
werd voldaan aan de regel die voor
solwijft dat de a1·resten gewezen wo1·den 
door de reohte1·s die al de zittingen van 
de zaak hebben bijgewoond, ind·ien de 
zaalc volledig behandeld werd in tegen
woordigheid van de reohtm·s die het ar
,·est hebben gewezen (1). (Wet van 
20 April 1810, art. 7.) 

3o Is niet ontvanlcelijlc tot staving van een 
voorziening die enkel ,qerioht is tegen 
het eindan·est van het militair ge!·eohts
hof het middel gerioht tegen een tussen
a,·rest (2) . 

(DE KESEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 December 1950 door het mili
tair gerechtshof gewezen; 

Over het eerste micldel : schending van 
artikel 44 van het Wetboek van strafvor
dering, doordat het bestreden arrest op 
het verslag van deskundige Tihon steunt, 
wanneer deze v66r de rechters die hem 
aangesteld hebben de eed niet afgelegd 
heeft : 

Overwegende clat bij arrest del. 15 Fe-

(1) Zie verbr., 28 Juni en 22 Juli 1950 (A1·r. 
Ye,·br., 1950, blz. 675 en 731; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 768 en 839). Wat betreft de voorwaar
den waarin een wijziging aan de uitdeling van 
een zaak mag gebracht worden, zie verbr., 
24 Mei 1948. (Arr. Yerb1·., 1948, blz. 282; Bull. 
en PAsrc.,. 1948, I, 328) en 24 Januari 1949 
(A1·r. Ye1·br., 1949, blz. 51; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 60). 

(2) Verbr., 21 Februari 1949 (A?'?·. Yerb1·., 
1949, blz. 136; Bull. en PASIC., 1949, I, 153). 

bruari 1950; het militair gerechtshof een 
nieuw deskuncligenonderzoek heeft be
volen, en de zaak sine die uitgesteld 
heeft; 

Overwegencle dat uit hef proces-verbaal 
van de terechtzitting van 21 Februari 1950 
blijkt dat de aangecluicle deskundige v66r 
gezegcl hof, waarvan twee leclen de te
rechtzitting van 15 Februari niet bij
woonden de eed heeft afgelegd ; 

Overwegencle clat, inclien uit artikel 44 
van het Wetboek van strafvordering 
blijkt dat de eeclafiegging van de deskun
dige een substantHlle rechtsvorm is, noch 
door deze wetsbepaling noch door een an
dere vereist wordt dat het rechtscollege 
die het onderzoek door deskundigen bevo
len heeft cloor dezelfde rechters zou sa· 
mengesteld zijn om gelclig de eecl te ont
vangen; 

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

artikel 7 van de wet van 20 April 1810 op 
de rechterlijke inrichting, doorclat het be
streden arrest gewezen werd door rechters 
die op al de terechtzittingen niet aanwe
zig waren, daar aanlegger gedaagd om 
te verschijnen eerst verscheen ter zitting 
van de tweede voorlopige Franse kamer 
van het militair gerechtshof, en vervol
gens op de terechtzitting van de vierde 
voorlopige Franse kamer van gezegd hof, 
gedeeltelijk, anders samengesteld, zonder 
dat deze verandering van kamer · en van 
rechters gerechtvaardigd werd; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
blijkt dat de zaak behandeld werd in te
genwoordigheid van de rechters die het 
arrest hebben gewezen; 

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

artikelen 97 van de Grondwet en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
de beschikking waarbij het militair ge
rechtshof beslist heeft tot het verhoor van 
de getuigen Frippiat en Graveel over te 
gaan, niet genomen werd met de wettelijke 
rechtsvormen bestemd om de authentici
teit van de arresten te waarborgen; 

Overwegende dat het middel slechts het 
door het militair gerechtshof op 21 No
vember 1950 gewezen tussenar.rest bedoelt ; 

Overwegende dat, de voorziening tegen 
deze beslissing niet gericht zijnde, het 
micldel niet ontvankelijk is ; 

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

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

19 Februari 1951. - 2° kamer. - Vom·c 
z-itter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
-'-- Gelijlcluidende conclnsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, avocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 19 Fehruari 1951 
MIDDELEN TOT VERBREKING. 

STRAFZAKEN. - ARREST VAN VEROORDELING 
DAT DE DOOR DE EERSTE RECHTER AANGENOMEN 
OMSCHHI.TVING \'AN HUISDIEFS'l'AL DOOR DIE 
VAN MISBRUIK VAN VERTROUWEN VERVANGEN 
HEEFT. - VOORZIENING DOOR BET OPENBAAR 
MINISTERIE. - MIDDEL HIEROP GESTEUND 
DAT RET FEI'l' ALS HUISDIEFSTAL DIENDE OM
SCHREVEN TE BLIJVEN. - ARREST DAT DE
ZELFDE STRAF HEEFT OPGELEGD ALS DEZE DOOR 
DE EERSTE REOHTER UITGESPROKEN. - STRAF 
WETTELIJK GEREOHTI'AARDIGD, ONDANKS DE 
AANGEVOERDE DWALING. - l\'J:IDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

Wannee1· het hot van be1·oep, uitsrwaak 
doende ove1· een beroep tegen een ve1·oor
deling wegens huisdiefstal, deze om
sehrijving doo1· die van misbrui7Gvan ve1'
trouwen vm·vangen heeft, is het openbaa1· 
ministe1·ie niet gereehtigd de ver1n'eking 
van dit a1·1·est te vorde1·en om 1·eden dat 
het aangenomen feit in werkeUjkheid 
een huisdiefstal ~dtmaalct, wanneer de 
door het arrest opgelegde straf dezelfde 
is als deze doo1· de eerste reehter uitge
spmlcen en binnen de pe1·ken van arti
Jcel 464 van het Stmtwetboelc blijft en 
wanneer uit de ve1·meldingen van het 
arrest niet blij7ct dat een versehillende 
st1·at 11.itgespmlcen zou geweest zijn in
dAen de oorsiJronlcelijlce omsehrijving 
van het feit gehandhaafd zot~. [Jeweest 
zijn (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 411 en 414.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, T. VOET,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 September 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 461, 463, 464 en 491 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest de beklaagde wegens bedrieglijke ver
duistering heeft veroordeeld, dan wan
neer het feit, zoals het in de motieven om
schreven en bewezen verklaard is in wer
kelijkheid een huisdiefstal uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerder beticht van 
huisdiefstal, uitgenodigd werd zich in bij
komende orde op grond van hetzelfde feit 
wegens misbruik van vertrouwen te ver-
dedigen ; . 

Overwegende dat onder deze laatste om-

(1} Arg. verbr., 22 Juli 1946 (ArT. Verb?'., 
1946, biz. 276; Bull. en PASIC., 1946, I, 304) ; 
raadpl. nota 1 onder verbr., 7 Juli 1947 (An·. 
Verb1·., 1947, biz. 247; Bull. en PASIC., 1947, 
I; 320); verbr. Fr., 1 Februari 1950 (D. H., 
1950, 266). 

schrijving, het arrest aan verweerder de
zelfde straf heeft opgelegd dan deze door 
de eerste rechter wegens huisdiefstal uit
gesproken, hetzij viei· maand gevange
nis en een geldboete van 100 frank ; 

Overwegende dat de bij het arrest toe
gepaste straf binnen de perken van arti
kel 464 van het Strafwetboek werd uit
gesproken; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest niet blijkt dat een verschil
lende straf uitgesproken zou geweest zijn 
indien de oorspronkelijke kwalificatie van 
het feit gehandhaafd zou geweest zijn; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
ware het middel gegrond, de straf niette
min wettelijk zou gerechtvaardigd blij
ven; 

Dat het middel dienvolgens, niet ontvan
kelijk is; 

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

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

19 Februari 1951. - 2• kamer. - Voor
z'itter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GelijlGl'!tidende eonelusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, avocaat-generaal. 

2" KAMER. - 20 Fehruari 1951 
1° WET EN BESLUIT. - INTERPRETATIE. 

- IN DE LOOP VAN DE PARLEMENTAIRE VOOR
BEREIDING AFGELEGDE VERKLARINGEN. - VER
KLARINGEN NIET MOGENDE INDRUISEN TEGEN 
DE PREOIEZE TEKST VAN DE WET. 

2° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES. -
WETTELIJK VERMOEDEN VAN SPEOULATIE TEN 
AANZIEN VAN DE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE WET 
VAN 14 JUNI 1937 OMSCHREVEN OPERATIES. -
VERMOEDEN SLECHTS KUNNENDE OMVERGE
WORPEN WORDEN DOOR RET BEWIJS VAN EEN 
DER BIJ HET LID 1 VAN ARTIKEL 2 0PGES01>IDE 
YOORWAARDEN. 

3° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES.
AANKOOP VAN JlUITENLANDSE DEYIEZEN TEN 
EINDE DE WERYING VAN BUITENLANDSE TITELS 
TE YEREFFENEN. - GEEN VRTJSTELLING BE
HALVE IN HET GEVAL WAARIN DE AANKOOP 
WORDT VERRICHT OM TE VOORZIEN IN BE
ROEPSYERPLIOHTINGEN m• OM ZICH BEROEPS
HALYE TEGEN WISSELRISICO TE DEKKEN. 

4° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES. -
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AANKOOP IN BELGIE OF IN HET BUITENLAND, 
CONTANT OF OP TERMIJN, VAN BUITENLANDSE 
DEVIEZEN TUSSEN 1 NOVEMBER 1934 EN 
31 ,JANUARI 1935 . ...:___ AANKOOP <<JURIS ET DE 
JURE )) GEACHT SPECULA'l'IEOPERATIE TE ZIJN 
ONDERWORPEN AAN DE BELASTING, INDIEN HIJ 
DE BIJ DE WET V ASTGES'l'ELDE MINIMA BE
REIKT. 

5° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. -
AANKOOP VAN BUI'l'ENLANDSE DEVIEZEN TUSSEN 
1 NOVEMBER 1934 EN 31 JANUARI 1935. -
BEPERKENDE OPSOMMING DOOR DE WET DER 
FElTEN DIE ALLEEN VAN AARD ZIJN OM HET 
WETTELIJK VERMOEDEN VAN SPECULATIEOPE
RATIE OMVER TE WERPEN EN VRIJSTELLING 
VAN DE BELASTING MEDE TE BRENGEN. 

6° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. -
AANKOOP VAN BUITENLANDSE DEVIEZEN TUSS~:N 
1 NovEMBER 1934 EN 31 JANUARI 1935. -
DIENEND TE WORDEN BESCHOUWD, TEN EINDE 
TOEPASSING- VAN DE BELASTING, AFGEZIEN VAN 
DE UITSLAG DER HANDELINGEN VAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE OF VAN DERDEN. 

7° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELAS'l'ING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE V ALUTA-SPECULATIES. -
VOOR DE TOEPASSING VAN DE BELASTING DIENT 
DE AANKOOP VAN BUITENLANDSE DEVIEZEN BIJ 
MIDDEL VAN BELGISCHE FRANKEN OP AFZON
DERLIJKE WIJZE IN AANMERKING GENOMEN TE 
WORDEN. -DE VERREKENING VAN DE AAN DE 
WET ONDERWORPEN OPERATIE MET ANDERE 
OPERATIES IS ENKEL TOEGELATEN IN DE MATE 
VOORZIEN BlJ HET LID 1 VAN ARTIKEL 2 VAN 
DE WET. 

8° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE 
BELASTING OP DE WINSTEN UIT 
ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. -
GEEN VRIJSTELLING VOOR DE AANKOPEN VAN 
BUITENLANDSE DEVlEZEN BESTE~ID OM EEN VER
KOOP OP TERMIJN VAN GELIJKAARDIGE DE VIE
ZEN TE VEREFFENEN. 

9° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - ZA
KEN VAN HECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
GEEN AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. 

1° De verlclaringen in de loop van de par
lementaire voorbereiding van de wet 
mogen tegen cle precieze telcs van de 
wet niet indntisen (1). 

2° J]e wet van 14 Juni 1937 clie een spe
ciale en uitzonde1·lijlce belasting vestigt 
op de winsten ttit zelce1·e valttta-spemtla
ties, heeft een wetteUjlc ve1·moeden van 

(1) Zie verbr., 17 Maart 1930 (Hull. en PAsrc., 
1930, I, 164, en nota 1) ; 10 en 24 Mei 1938 
(ibid., 1938, I, 161 en 185); 12 Februari 1940 
(ibid., 1940, I, 48); 22 November 1949 (Arr. 
Verbr., 1950, blz. 162; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 179). 

speculatie ingestelcl ten aanzien van de 
bij artilcel 1 van de wet omschreven 
ope1·aties, vermoeden wellc slechts lean 
worden omve1·gewo1·pen indien de be
lastingplichtige het bewijs levm·t van 
een van de bij het eerste lid van Mti
lcel 2 van de wet opgesomcle voorwaar
clen (2). 

3° Artilcel 2 van (le wet van 14 Juni 1937 
clie een speciale en ttitzonclerlijlce belas
ting vestigt op de winsten ttit zelcere 
valttta-speculaties voorziet geen vrij
stell-ing voor de aanlcopen van buiten
lanase cleviezen wellce wo1·den ve1-richt 
ten einde de verwerving van buiten
landse titels te vereffenen, behalve in 
het geval waarin de aanlcoop wo1·dt ve,r-
1·icht om te voorzien in beroepsverplich
tingen of om zich beroepshatve tegen 
W'isselrisico te delcken. 

4° Alle aanlcopen in Belgie of in het btti
tenland, contant of op termijn, van 
bttitenlandse deviezen, gedw·ende de 
periocle van 1 November 1934 tot 31 Ja
nttari 1935 verricht, worden juris et de 
jure geacht specttlatieopemties te zijn, 
onde1·wo1·pen aan de speciale en uit
zonclerlijlce belasting op de winsten uit 
zelc,ere valuta-specnlaties, voo1· zoveel 
de sommen welke zij bel!iepen de bij 
artilcel 3 van de wet vastgestelde mi
nima heb ben bereilct (3). (Wet van 
14 Juni 1937 een speciale en uitzonder
lijke belasting vestigende op de winsten 
uit zekere valuta-operaties, art. 1, 2 
en 3.) 

5° De wet somt op beperlcende wijze de 
feiten op wellce alleen van aa1·d zijn om 
het wettelijlc vermoeden omver te wer
pen van speculatieoperatie onderwor
pen aan de speciale en ttitzonderlijlce 
belasUng op de winsten uit zelcere va
luta-speculaties, ve,rmoeden gehecht aan 
ieclere aanlcoop in Belgie of in het bui
tenlancl, contant of op te1·mijn, van 
bttitenlandse deviezen, tussen 1 Novem
ber 1934 en 31 Januari 1935, en om 
VTijstelling van de belasting mede te 
bTengen (4). (Wet van 14 Juni 1937 een 
speciale en uitzonderlijke belasting ves
tigende op de winsten uit zekere valuta
specuJaties, art. 2, eerste lid.) 

6° De aanlcoop in Belgie of in het bttiten
land, contant of op termijn, van buiten· 
landse deviezen, tussen 1 November 1934 
en 31 Januari 1935, dient te woTden 
beschouwd, ten einde toepassing van de 
speciale en uitzondeTlijke belasting op 
de winsten uit zelcere valttta-speculaties, 
afgezien van de ttitslag van de hande
lingen van de belastingplichtige of van 
deTden (5). (Wet van 14 Juni 1937 een 

(2) (3) (4) en (5) Verbr., 12 December 1950 
(A1·r. T' e1·br., 1951, blz. 176; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 222). 
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speciale en uitzonderlijke belasting ves
tigende op de winsten uit zekere valuta
speculaties, art. 1, vijfde lid.) 

7° Voor de toepassing van de speciale en 
uitzonderlijlce belasting op de winsten 
ttit zekere valuta-specttlaties, dienen de 
aan de belasUng onderwor·pen oper·aties 
op afzonderl-ijlce en onderscheiden wijze 
in aanmer·lC'ing genomen· te worden, on
afhankelijk van alle andere operaties 
met welke zij zouden kunnen verbonden 
zijn en wellce oolc de doeleinden zijn 
die hun in het geheel van de opemties 
zijn toegewezen. 

/De wet laat de verrekening enlcel toe in 
de mate dat de aan de belasting onder
worpen operatic geheel of gedeeltelijk 
van de belasting is m·ijgesteld om reden 
van een van de op beperlcende wijze bij 
artilcel 2, eerste lid, van de wet van 
14 Jtmi 1937 opgesomde vooTwaaTden (1). 
(Wet van 14 Juni 1937 waarbij een spe
ciale en uitzonderlijke belasting geves
tigd wordt op de winsten nit zekere 
valuta-speculaties, art. 1, 2 en 3.) 

8° Geen bepaling van de wet van 14 Jtmi 
1937 onttrekt aan de spec·iale en uit
zonde'l"lijke belasting op de winsten uit 
zekere valuta-specttlaties de aankopen 
van buitenlandse deviezen welke be
stemd zijn om een verkoop op termijn 
van gelijlcaaTdige deviezen te verefje
nen. 

9° In zalcen van rechtstreelcse belastingen 
werpt het Hot vwn verbr·elcing ambts
halve geen mid del op (2). 

(EELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
. T. VE!lDICKT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1, 2 
en 3 van de wet van 14 Juni 1937 tot vesti
ging van een speciale en uitzonderlijke 
belasting op de winsten nit zekere valuta
speculaties en 1320, 1322 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek; doordat het be
streden arrest, bij punt I, het beroep ge
grond en het gedeelte van de litigieuze 

(1) Verbr., 12 December 1950 (Arr. Ve,·br., 
1951, biz. 176; Bull. en PAsrc., 1951, I, 222). 

(2) Zie nota 1 onder verbr., 13 Februari 1933 
(Bull. en PASIC., 1933, I, 128); verbr., 8 Novem
ber 1949 (br. Ye,·br., 1950, biz. 123; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 136, en nota); 21 Februari 1950 
(A-n·. Verbr., 1950, biz. 415; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 443, en nota 1) ; 19 December 1950 
(A1·r. Ferbr., 1951, biz. 218; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 264, en nota 1). 

aanslag nietig verklaart welk op de con
tante aankopen van buitenlandse deviezlln 
(operaties nrs 9 en 11 in de beslissing) 
gevestigd is om reden « dat de betwiste 
operaties geen aankopen uitmaken in 
de door de wetgever bedoelde zin ; 
dat, aangezien zij gediend hebben tot 
vereffening van aankopen van buiten
landse waarden die vroeger verricht zijn 
geweest, zij enkel uitvoeringsmodaliteiten 
uitmaken van de verbintenissen · welke 
door verzoeker werden aangegaan bij zijn 
aankopen van in ponden sterling uitge
drukte titels en dat, indien hij · zich te 
llien. einde deviezen heeft moeten aan
schaffen, deze operaties zich terstond af
gewikkeld hebben door de levering van 
titels die aileen in het patrimonium van 
verzoeker zijn gekomen, zodat, aangezien 
de aankopen van titels klaarblijkend niet 
door artikel1 van de wet van 14 Juni 1947 
worden getroffen, de operaties welke be
doeld zijn tot verwezenlijking van aanko
pen van in ponden sterling uitgedrukte 
titels niet onder toepassing vallen van de 
bij deze wet ingevoerde speciale belasting, 
zoals trouwens blijkt nit de parlemen
taire voorbereiding van deze wet (Parl. 
besch., Senaat, zitting op 20 :Mei 1937, 
nr 215, blz. 9) »; dan wanneer, enerzijds, 
artikel 1 van de wet van 14 Juni 1937 
bepaalt dat aan de speciale en uitzonder
lijke belasting onderworpen is, iedere aan
koop in Belgie of buitenland, gedurende 
het tijdperk van 1 November 1934 tot 
29 ~1aart 1935 inbegrepen, contant of.op 
termijn, van buitenlandse deviezen of 
goud zonder dat de uitslag van alle an
dere door de belastingplichtige of door 
derden gestelde daden tegen clit beginsel 
waaruit de belastbaarheid ontstaat, kunn~ 
indruisen; en dan wanneer, anderzijds, 
alleen de verkoop- of aankoopoperaties 
welke op beperkende wijze bij artikel 2 
eerste lid, van de wet van 14 Juni 1937 
zijn voorzien, niet onder toepassing van 
de belJtsting vallen, op de uitdrukkelijke 
voorwaarde evenwel, zoals bij het tweede 
lid van gezegd artikel wordt bepaald, 
dat het bewijs omtrent het bestaan van 
de in het tweede lid van dit artikel be
doelde feiten door de betrokkene worde 
geleverd; en dan wanneer, daarenboven, 
verklaringen welke in de loop van de par
lementaire ''oorbereiding van de wet wer
den gedaan niet kunnen opwegen tegen 
haar tekst wanneer deze, zoals in dit 
geval, formeel is ; dat er dus grond 
is om zich strikt aan de wettekst zelve 
te houden, zodat, bij gebrek aan een wets
bepaling, de bij artikel 2, eerste lid, 2°, 
van de wet van 14 Juni 1937 voorziene 
vrijstelling van belasting niet zou kunnen 
uitgebreid worden tot de operaties welke 
nie~ beroepshalve door een gewone parti
cuher afgehandeld worden : 

Overwegende dat .· het bestreden arrest 
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vaststelt dat de door verweerder ver
r.ichte aankonen van nonden sterling (ver
wijzing naar O}Jeraties 9 en 11 welke door 
de bij de voorziening gevoegde beslissing 
van de directeur der belastingen in aan
merking werden genomen) gediend heb
ben tot betaling van vroeger verworven 
buitenlandse titels; 

Overwegencle dat artikel 1 van de wet 
van 14 Juni 1937 bepaalt dat de speciale 
en uitzonderlijke belasting betrekking 
b.eeft on elke aankoop in BelgH\ of in het 
buitenland, contant· of op termijn, van 
buitenlandse deviezen gedurende het bij 
dit artikel vastgestelde tijdperk; 

Overwegende dat de contante aankopen 
van 'ponden sterling en de betaling van 
verworven buitenlandse titels, twee on
derscheiden en opeenvolgende operaties 
uitmaken; dat uit de vaststellingen van 
het arrest wordt afgeleid dat de Belgische 
franken welke met de aankoop van bui
tenlandse deviezen overeenstemden, op 
29 Maart 1935 in het patrimonium van 
verweerder niet voorhanden waren; 

Overwegende da~ het bestreden arrest 
zich vruchteloos beroevt op de parlemen
taire voorbereiding van vcormelde wet 
waaruit zou blijken dat de verwervin
gen van titels die betaalbaar zijn ln bui
tenlandse deviezen en dus het aankopen 
van deviezen ter betaling noodzakelijk 
maken, niet onder toepassing van de spe
ciale belasting vallen; dat de in de loop 
van de parlementaire voorbereiding afge
legde verklaringen niet tegen de precieze 
tekst van de wet mogen indruisen; 

Overwegende dat deze wet ten aanzien 
van de bij artikel 1 omschreven operaties 
een wettelijk vermoeden van speculatie 
heeft ingesteld, dat slechts kan worden 
omvergeworpen indien de belastingplich
tige het bewijs levert van het bestaan 
van een van de bij het eerste lid van 
artikel 2 opgesomde voorwaarden; 

Overwegende dat deze tekst geen vrij
stelling voorziet voor de aankopen van 
buitenlandse deviezen welke w:orden ver
richt ten einde de verwerving van buiten
landse titels te vereffenen, behalve in het 
geval, hetwelk zich in zake niet voordoet, 
waarin de- aankoop wordt verricht om in 
beroe.f)sverplichtingen te voorzien of om 
zich beroepshalve tegen wisselrisico te 
dekken; · 

Dat uit deze beschouwingen volgt dat 
het arrest de in het middel aangeduide 
bepalingen heeft geschonden ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en 
1 en 3, eerste lid, van de wet van 14 Juni 
1937 tot vestiging van een speciale en· uit
zonderlijke belasting op de winst~n · uit 
zekere valuta-speculaties; doordat het 
bestreden arrest bij punt II de mening 
uitdrukt dat de verscheidene door Eugene 
Verdickt tussen 7 en 15 Maart 1935 ver-

richte aankopen op termijn van buiten
landse deviezen voor een totaal van 
3.078.525 frank enkel de vereffening uit
maken van verkopen op termijn welke 
vroeger hebben plaats gevonden en er 
juist mede overeenstemmen, en slechts tot 
een verrekening door verschil aanleiding 
dienen te geven; dat deze opera ties enkel 
een wijze van· delging uitmakim van de 
verplichtingen aan welke de verzoeker 
door zijn verkopen op termijn is onder
worpen en dus niet de juridische voor
waarden verenigen van een aankoop 
welke, onder meer, in hoofde van de ver
koper de verplichting van bevrijding me
debrengt en dat de litigieuze· aankopen 
eng verbonden zijn met andere operaties 
waarmede zij telkenmale enkel· de wijze 
van tenuitvoerlegging van een zelfde over
eenkomst uitmaken, hetzij de verli:oop op 
termijn van buitenlandse deviezen, opera
tie welke in artikel 1 van de wet van 
14 Juni 1937 niet is aangeduid en clus niet 
aan de belasting is onderworpen, om te 
beslissen dat de betwiste aankopen op ter
mijn bij punt II van het bestreden ar
rest bedoeld, geen aanleiding geven tot de 
speciale en uitzonderlijke belasting en dat 
het, bijgevolg geen belang heeft na te gaan 
of hun afwikkeling aanleiding kon geven 
tot vrijstelling; dan wanneer de verkopen 
op termijn van buitenlandse deviezen en 
de aankopen van gelijkaardige deviezen 
welke ter vereffening van deze verkopen 
worden verricht onderscheiden operaties 
uitmaken tussen welke de verrekening 
slechts toevallig is, en wanneer artikel 1 
van de wet van 14 Juni 1937 aan de spe
ciale en uitzonderlijke belasting onder
werpt iedere aankoop in Belgie of in het 
buitenland, gedurende het tijdperk van 
1 November 1934 tot en met 29 Maart 1935, 
contant of op termijn, van buitenlandse 
deviezen, zonder dat er aanleiding zij om 
rekening te houden met enigerlei andere 
door de belastingplichtige of door derden 
verrichte daden : 

Overwegende dat luidens artikel 1 van 
de wet van 14 Juni 1937, iedere aankoop 
in Belgie of in het buitenland, contant of 
op termijn, van buitenlandse deviezen 
gedurende de periode van 1 November 1934 
tot 31 Januari 1935 juris et de j1we wor
den geacht speculatieoperaties te zijn 
welke onderworpen zijn aan de speciale 
en uitzonderlijke belasting op de winsten 
uit zekere valuta-speculaties, voor zoveel 
de sommen welke zij beliepen de bij arti
kel 3 vastgestelcle minima hebben bereikt; 

Overwegende dat de wet bovendien be
paalt dat deze aankopen ten einde toepas
sing van de belasting dienen te worden 
beschouwd afgezien van de uitslag van 
alle andere handelingen van de belasting
plichtige of van · derden, en dat zij in 
artikel 2, eerste lid, op beperkende wijze 
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de feiten opsomt welke alleen van aard 
zijn om het wettelijk vermoeden van 
artikel 1 omver te werpen en vrijstelling 
van de belasting mede te brengen ; 

Overwegende dat uit het geheel dier 
bepalingen blijkt dat de wetgever op af
zonderlijke en onderscheiden wijze de 
<Jperaties welke hij aan de belasting on
derwerpt in aanmerking heeft Willen ne
men, onafhankelijk van alle andere ope
Taties met welke zij zouden kunnen ver
bonden zijn, en welke ook de doeleinden 
wezen die hun in het geheel van gezegde 
·opera ties zijn toegewezen; dat hij enkel 
verrekening toelaat in de mate dat de 
aan belasting onderworpen operatie ge
heel of gedeeltelijk van de belasting is 
vrijgesteld om reden van een van de op 
beperkende wijze bij artikel 2, eerste lid, 
van de wet opgesomde voorwaarden, wel
ke aan ondcrhavig geval vreemd zijn; 

Overwegende dat geen bepaling van ar
tikel 2, eerste lid, van de wet van 14 Juni 
1937 aan de belasting de aankopen van 
buitenlandse deviezen onttrekt welke be
stemd zijn om een verkoop op termijn 
van gelijkaardige deviezen te vereffenen 
·en de verbintenissen te delgen welke deze 
verkoop op termijn aan de verkoper op
legt; 

Overwegende aan de andere zijde, dat 
zelfs zo een aankoop van buitenlandse de
viezen in werkeli.ikheid enkel zou ver
ricbt zijn geweest met bet doel de ver
bintenissen te delgen welke wegens een 
verkoop op termijn van gelijkaardige de
viezen op de koper rusten, deze operatie, 
overeenkomstig de wet, afzon(j.erlijk 
dient in aanmerking te worden genomen 
en afgezien van gezegde verkoop op ter
mijn en desniettemin, uit het oogpunt 
van toepassing van de wet van 14 Juni 
1937, een aan de belasting onderworpen 
aankoop van buitenlandse deviezen 
blijft; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide bepalingen 
heeft geschonden ; 

Overwegende dat de voorziening geen 
middel inroept tegen het dispositief van 
het arrest betreffende de aankopen van 
buitenlandse deviezen door middel van 
andere buitenlandse deviezen en dat het 
Hof er ambtshalve geen opwerpt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel bet 
uitspraak heeft gedaan over de belast
baarheid van de operaties bed<Jeld s1tb 
nurneris I en II in het bestreden arrest ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschi'even in de reg·isters van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal worden -gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent; veroordeelt ver
weerder tot de kosten 

20 Februari 1951. - 2• kamer. - Voor
zitte?·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 20 Fehruari 1951 

1° GEMEENTET.AXES. - RECHTSTREEKSE 
AANSLAG. - BEGRIP. 

2° GEMEENTETAXES.- RECHTSTREEKSE 
AANSLAG. - BEZWAARSCHRIFT. - J'dOET BIJ 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE INGEDIEND WORDEN. 

1° Maalvt een 1·echtst1·eelcse aanslag u'it 
de tawe wellee geen atzonderlijlce en 
voorbijgaande teiten als zetting heeft, 
maar een uiteraard voortdurende toe
stand, wellce aanleiding lean geven tot 
een periodielce, ten laste van bepaalde 
belastingplichtigen door rollen te innen 
belastingen (1). 

2° Het bezwaarsch1"ift tegen de aanslag 
in een 1·echtstreelese gemeentetawe moet 
bij de bestendige dep1ttatie van de pm
vinC'iale mad ingediend worden (2). 

(SIMON, T. GEMEENTE ELSENE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 April 1950, door de Be
stendige Deputatie van de provinciale 
raad van Brabant gewezen; 

Over bet enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2 van 
het reglement van de gemeente Elsene 
van 14 September 1948, 138 van de gemeen
tewet, doordat, uitspraak doende over een 
bezwaarschrift dat tegen een aanslag in 
de bij gezegd reglement ingestelde taxe 
ingediend werd, het bestreden besluit be
slist dat deze taxe een onrechtstreekse 
belasting is en dat de bestendige deputatie 
onbevoegd is om over het bezwaarschrift 
uitspraak te doen : 

Overwegende dat de betwiste taxe een 
jaarlijkse taxe is welke geen afzonder-

(1) Omtrent het begrip belasting en recht
streekse taxe, zie onder meer verbr ., 4 Februari 
1946 (A1·r. T'e1·br., 1946, blz. 49; Bull. en PAsrc., 
1916, I, 57); 3 Juni 1947 (..11'1'. Yerbr., 1947, 
blz. 186; Bull. en PAsrc., 1947, I, 237); nota 1 
onder ·verbr., 10 Mei 1949 (Arr. T' e1·b?-., 1949, 
blz. 310; Bull. en PAsrc., 1949, I, 347) ; nota 1 
on<;Ier verbr., 26 September 1950 (Ar1·. YerbT., 
1951, biz. 25; Bull. en PAsrc., 1951, I, 28 en 29). 

(2) Zie nota 1 onder verbr., 26 September 
1950 (Arr. T'erbr., 1951, biz. 25; Bull. en PASIC., 
1951, I, 28 en 29). 
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lijke en voorbijgaande feiten als zetting 
heeft, doch het plaatsen van antomaten 
voor verscheidene prodncten die op de 
voetpadeu of op de pnblieke weg nitsprin
gen; dat deze plaatsing niteraard een 
voortdnrende t6estand nitmaakt welke 
aanleicling kan geven tot een periodieke, 
ten laste van bepaalde belastingplichtigen 
door rollen te innen belastingen ; 

Overwegende dat dergelijke taxe een 
rechtstreekse belasting is; dat er nit volgt 
dat, door de bestendige depntatie onbe
voegd te verklaren om nitspraak te doen 
over het door aanlegger ingediende be
zwaarschrift, het l;lestreden beslnit de in 
het middel aangednide bepalingen heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Bestendige Depntatie van de pro
vinciale raad van Brabant en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van het vernietigd beslnit; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Depntatie van 
de provinciale raad van de provincie 
Namen. 

20 Febrnari 1951. - 2• kamer. - Voor
zUter, H. Lonveanx, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclltsie, H. Ganshof van der 1\feersch, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 20 Fehruari 1951 
INKOMSTENBELASTINGEN. - !NKO

RIERING VAN EEN BELASTING NA AFSLUITING 
VAN RET DIENSTJAAR. - VERBETERINGEN 
DOOR RET BEREER AAN DE AANGIFTE VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE AANGEBRACRT EN ENKEL 
GEGROND OP EEN INTERPRETATIE VAN DE WET 
DIE VERSCHILDE VAN DIEGENE DIE DE BELAS
TINGPLICRTIGE ERVAN GAF. - BEHEER GENIET 
NIET VAN DE BUITENGEWONE TERMIJN. 

Het· beheer mag, na afslniting van het 
dienstjaar, de belasting niet inkohieren 
en ,r;eniet niet van de bnitengewone ter
mijn voo1·zien bij artikel 74, alinea 1, 
van de samengeschakelde wetten, wan
nee1· de verbeteringen door het beheer 
aan de aangifte van de belastingplich
tige aange1J1·acht n·iet uit de ontdelclcing 
van nieltwe gegevens voortvloeiden, 
maar enkel ltit een interpretatie van 
de wet, die verschilde van diegene 
wellce de belastingplichtige ervan 
gaf (1). 

(1) Raadpl. verbr., 7 April en 17 Mei 1943 
(Bull. en PAsrc., 1943, I, 124 en 192, en nota, 
blz. 192); 4 October 1949 (A1·r. Yerb1·., 1950, 
blz. 54; Bull. en PAsrc., 1950, I, 59, en de 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T, NAAMLOZE VENNOO'l'SCRAP GRANITIERE HA
NUISE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 April 1950 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
74 van de wetten betreffende de belastin
gen op de inkomsten samengeschakeld bij 
beslnit van 31 Jnli 1943, 1320 en 1322 van 
het Bnrgerlijk W etboek, eerste onder
dee! : doordat het bestreden arrest er 
zich toe beiJaalt te verklaren, zonder dien
aangaande enig bewijs bij te brengen, dat 
nit de tijdens de debatten overgelegde 
gegevens - en onder tneer nit de bijlagen 
bij de aangifte welke van deze inte
grerend deel nitmaken -· voortvloeit dat 
de feitelijke gegevens sedert 1943 in het 
bezit van de administratie waren, dat de 
bezoldigingen van Marins Hannise en de 
functies welke hij in de vennootschap be
kleedde in de aangifte jnist waren opge
geven; dan wanneer geen enkele dezer 
aandnidingen in de aangifte of in haar 
bijlagen voorkwam; tweede onderdeel : 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de aanslag welke op 21 Februari 1946 op 
de kohieren werd gebracht te laat werd 
gevestigd en ter oorzake van verval moet 
worden vernietigd, om de enige reden dat 
de bezoldigingen van Marins Hanuise en 
de fnncties welke hij in de vennootschap 
bekleedde in de aangifte jnist waren op~ 
gegev.en, dan wanneer gezegde aanslag 
niet alleen op een gedeelte van de aan 
Marins Hannise toegekende bezoldigingen 
is gegrond maar ook op andere gegevens 
welke in de aangifte niet waren aange
dnid en in de bijlagen bij deze niet 
voorkwamen : 

Over bet eerste onclerdeel : 
Overwegende dat aanlegger, bij v66r 

het hof van beroep neergelegde concln
sies staancle hield dat de aangifte van de 
verwerende vennootschap voor het dienst
jaar 1944 niet vermeldde dat, in het be
drag van de in haren hoofde belastbare 
inkomsten, het geheel voorkwam van de 
sommen welke werden uitbetaald aan 
haar bestunrder Marins Hannise, die in 
de vennootschap aandeelhouder was en 
er in functies nitoefende welke gelijk
aardig waren met die vnn een beheer
der van een naamloze veunootschap; dat 
deze aangifte van de verwerende ven
nootschap de aclministratie niet in staat 
stelde om zich rekenschap er van te ge-

nota's); 7 Februari 1950, twee arresten (Arr. 
Ye•·b1·., 1950, blz. 370 en 371; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 393 en 394). 
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ven of, in het bedrag van de sommen 
welke voor aanslag in de betwiste belas
tingen in aanmerking kwamen, de scm
men moesten voorkomen die om het even 
om welke reden aan gezegde Marius 
Hannise waren uitbetaald geweest; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op deze feitelijke beschouwingen door het 
in het middel overgenomen motief een 
passend en souverein antwoord heeft 
verstrekt en vastgesteld heeft dat de 
door de administratie verrichte verbete
ringen niet uit de ontdekking van nieuwe 
gegevens voortvloeiden, maar enkel uit 
een interpretatie van de wet, die ver
schilde van diegene welke de belasting
plichtige ervan gaf; 

Overwegende dat, om te bewijzen dat 
verweerster in haar aangifte de gegevens 
niet heeft verschaft welke tot de vesti
ging van haar aanslag nodig zijn, het mid
del zich bepaalt tot een aanhaling van fei
ten welke aan 's Hofs toezicht ontsnap
pen; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, staancle houclend clat 

het bestreden arrest ten onrechte heeft 
beslist dat de aanslag welke op 21 Fe
brnari 1946 op de kohieren werd gebracht, 
te laat was verricht geweest, het middel 
bijkomende inkomsten op verkopen en een 
overschot van afschrijving inroept welke 
noch in de aangifte noch in de bijlagen 
bij deze zonden opgegeven zijrl geweest ; 

Overwegende dat noch nit het bestre
den arrest, noch nit enig stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat 
deze feitelijke gegevens door aanlegger 
aan het hof van beroep onderworpen zijn 
geweest; dat aanlegger, bij ter zitting 
genomen conclusies welke er toe strekten 
de door de thans verwerende vennootschap 
opgeworpen exceptie wegens verval te 
doen afwijzen, zich enkel op de onvolle
digheid van de aangifte heeft beroepen, 
wat de aan Marins Hanuise uitbetaalde 
bezolcligingen aangaat; 

Dat dit onderdeel van het·middel feite
lijke grondslag mist; 

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

20 Febrnari 1951. - 26 kamer. - VOO!'
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveanx. 
~ Gel'ijklttidende conclttsies, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 

le KAMER. - 22 Fehruari 1951 
1° RECHTERLIJKE MACHT.- TOEPAS· 

PASSING VAN EEN BESLUITWET GENOMEN 
KRAOHTENS DE UITZONDERLIJKE MAOHTEN 
AAN DE KONING VERLEEND DOOR DE WETTEN 
VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEMBER 
1944. - VERPLIORTING NA TE GAAN OF DEZE 
BESLUITWET BINNEN RET KADER VAN DEZE 
WETI'EN GENOMEN WERD. - 0NBEVOEGDREID 
OM DE GEPASTREID DER DOOR DEZE BESLUIT-· 
WET GETROFFEN MAATREGELEN TE BETWISTEN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTT:EJ. - BESLUITWEI' VAN 3 FEBRUARI 
1947 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN ROOG
DRINGENDREID. - GENOMEN IN RET KADER 
DER WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 
14 DECEMBER 1944. - WIJZIGT NOCR DE 
REOHTERLIJKE INRIOHTING, NOOH DE BE
VOEGDREID, DE VORM OF DE WERrriNG DER 
RECRTBAJ\'KEN. 

1 o Om een beslttitwet, genomen lcrachtens 
de tt-itzonde1'lij,lce machten aan de lea
ning verlcend door de wetten van 7 Sep
tembe1· 1939 en 14 Decembe1· 1944, toe te 
passen, moet de ,-echte,·lijlce macht na
gaan of deze besluitwet binnen het lca-
1le1· van deze wetten genomen werd, maar 
zij zott de gepastheid der door de be
sluitwet getrotfen maatregelen niet lcun
nen betwisten zonde1· zich . de rechten 
van de uitvoe1·ende macht aan te ma
tigen (1). (Wetten van 7 September 1939 
en 14 December 1944, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 24 Ja
nuari 1945, art. 1.) 

2° De beslttitwet van 3 Febnta1·i 1947 be
t,·etfende de proccdtt.rc bij hoogd1·ingend
heid inzalce onteigcningen werd gcnomcn 
in het lcade1· van de wetten van 7 Sep
tembe1· 1939 en 14 Decembe1· 1944, die 
aan de leaning uitzonderlijlce machten 
verleemlen, vermits de daarbij geregelde 
procedtwe noah de ,-eohte,·lijlce inl'ioh
ting, noch ae bevoegdheia, de vonn of 
ae we1'7C'ing der rechtbmtlcen wijzi,qt (2). 
(Wetten van 7 September 1939 en 14 De
cember 1944, samengeschakeld bij het 
besluit van de Regent van 24 Januari 
1945, art. 1, .5°.) 

(DE SPOT, T. BELGISOHE STAAT EN DESOHOT.) 

ARREST. 

·HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie verbr., 20 Maart 1947 (ATr. Verbr., 
1947, biz. 87; Bull. en PASIC., 1947, I, 118, en 
nota 2, blz. 118); 22 November 1948 (Arr. 
J1erb1·., 1918, biz. 576; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 654); 30 Juni 1949 (An·. Ye1·br., 1949, 
biz. 424; Bull. en PAsrc., 1949, I, 482). 

(2) Zie verbr., 27 Januari 1943 (Ar1·. T'erbr., 
194:'1, biz. 14; Bull. en PASIC., 1943, I, 32). 
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vonnis, op 22 December 1949 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg. te V eurne ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 11, 25, 26, 29, 97 et 107 van de 
Grondwet, 1, in het bijzonder van zijn 
alinea 3°, van de wetten van 7 Septem
ber 1939 en 14 December 19±4; aan de Ko
ning uitzonderlijke machten verlenende, 
samengeschakeld bij Regentsbesluit van 
24 Januari 1945, van de besluitwet van 
3 Februari 1947, betreffende de procedure 
bij hoogdringendheid inzake onteigening 
om reden van openbaar nut, doordat het 
bestreden vonnis, erkennende dat de ho
ven en rechtbanken de besluitwetten geno
men in uitvoering van de samengescha
kelde wetten van 24 Januari 1945 slechts 
mogen toepassen indien deze beschikkingen 
binnen het kader van de aan de Koning 
door vermelde wetten verleende machten 
genomen zijn, weigert te onderzoeken of 
de maatregelen en werken die de besluit
wet van 3 Februari 1947 beoogt en door 
een bijzondere proceduur inricht en verge
makkelijkt, binnen het kader vallen van 
de door de besluitwet tot rechtvaardiging 
ingeroepen verdediging van de econo
mische belangen van het land, en dit om 
reden « dat het aileen aan de uitvoerende 
macht behoort die economische belangen 
te verdedigen op de wijze die zij gepast 
oordeelt en in de gevallen van hoog drin
gendheid en van noodzakelijkheid waar
over zij aileen beslist Jl, dan wanneer de 
rechterlijke macht, vooraleer een besluit
wet, genomen in uitvoering van de wetten 
die aan de Koning uitzonderlijke machten 
verlenen, toe te passen, moet nagaan « of 
de uitvoerende macht de petken, die deze 
wet stelt, geeerbiedigd heeft, per ken voort
spruitende hetzij uit haar uitdrukkelijke . 
tekst, hetzij uit de geest die haar bij
ielt Jl en dat het bijgevolg aan de rech
terlijke macht oplegt na te gaan of de 
perken bedoeld bij de betwiste besluitwet 
« in het kader vallen van de verdediging 
van de economische belangen van het 
land JJ, aangezien het slechts aileen in dit 
geval was dat de uitvoerende macht ge
rechtigd was de besluitwet te nemen : 

Overwegende dat artikel 1, 3°, van de 
samengeschakelde wetten van 7 Septem
ber 1939 en 14 December 1944, waarbij aan 
de Koning buitengewone machten worden 
toegekend, deze er toe machtigt, in nood
zakelijke en spoedeisende gevallen bij 
in ministerraad overwogen besluit. wets
krachtige beslissingen te treffen 'om de 
economische en- financiiHe belangen van 
het land te beveiligen ; 

Overwegende dat de besluitwet van 
3 Februari. 1947 betreffende de rechtsple
ging bij hoogdringende omstandigheclen, 
in zake bij onteigening ten algemene nutte, 
de pro!'edure regelt welke client te worden 

toegepast wanneer het voor de uitvoering· 
van met het oog op 's lands wederuitrus
ting afgekondigde openbare werken of 
werken van algemeen nut onontbeerlijk is 
een of meer goederen onmiddellijk in bezit 
te nemen; 

Overwegende dat deze besluitwet, lui
dens :zijn inleiding en het verslag aan de 
Regent, steunt op de overweging dat om 
's lands economische belangen te beveili
gen, het, noodzakelijk en dringend is alle
voor zijn wederuitrusting nuttige maatre
gelen te treffen, en zodoende namelijk de 
vlugge onteigening toe te laten van de 
onroerende goederen noi:Ug tot het bon
wen ·van administratieve en schoolge
bouwen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis· 
terecht aan de rechtbanken de macht 
ontzegt om te beslissen « of de werken be
doeld bij de besluitwet van 3 Februari 
1947 en nader omschreven in het vooraf
gaande verslag aan de Regent in het ka
der vallen van de verdediging van de eco
nomische belangen van het land Jl ; 

Dat de rechterlijke macht inderdaad, de 
gepastheid ener beschikking genomen bin
nen het kader van de samengeschakelde 
wetten van 7 September 1939 en 14 Decem
ber 1944, en door verwijzing naar deze 
wetten niet zou kunnen betwisten, zonder 
zich de rechten van de uitvoerende macht 
aan te matigen; 

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

de artikelen 11, 25, 26, 29, 97 en 107 van de 
Grondwet, 1, in het bijzonder van ali
nea 3°, van de wetten van 7 September 
1939 en 14 December 1944 aan de Koning 
uitzonderlijke bevoegdheden verlenende, 
samengeschakeld door Regentsbesluit van 
24 Januari 1945, van de besluitwet van 
3 Februari 1947, betreffende de procedure 
bij hoogdringendheid inzake onteigening 
om reden van openbaar nut; doordat het 
bestreden vonnis toepassing maakt van de 
besluitwet van 3 Februari 1947 betreffende 
de procedure bij hoogdringendheid in zake 
onteigeningen en aanneemt dat dit besluit 
genomen is binnen het kader van de sa
mengeschakelde wetten van 24 Januari 
1945, die aan de Koning uitzonderlijke 
machten verlenen, waarvan artikel 1, 3°, 
aan de Koning toelaat maatregelen te ne
men om de « economische belangen van 
het land te verdedigen JJ; omdat in de in
leiding van de besluitwet beschikt wordt 
« overwegende dat, met het oog op het 
verdedigen van de economische belangen 
van het land, het noodzakelijk en drin
gend is elke maatregel te nemen die voor 
zijn wederuitrusting nuttig is Jl; dan wan
neer aileen de maatregelen die voor de 
economische wederuitrusting van het land 
nuttig zijn binnen het kader vallen van de 

· verdediging van de economische belangen 
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van het land, en dat onder meer « het aan
leggen van speelpleinen en van zwemkom
men >> en het « bouwen ... van schoolgebou
wen », hoewel·binnen de wederuitrusting 
van het land, nochtans op geen enkele 
wijze binnen het kader vallen van zijn 
economische wederuitrusting, zodat de be
sluitwet van 3 Februari 1947 buiten het 
kader valt van de machten die door de 
samengeschakelde wetten van 24 Ja
nuari 1945 aan de Koning verleend wer
den: 

Overwegende dat het motief hetwelk, 
volgens het middel, de grondslag van de 
erkenning van de wettelijkheid van de 
besluitwet van 3 Februari 1947 zou uitma
ken, in het bestreden vonnis niet voor
komt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 11, 25, 26, 29, 97 en 107 van 
de Grondwet, 1, in het bijzonder van 
zijn alinea 5°, van de wetten van 7 Sep
tember 1939 en 14 December 1944, aan de 
Koning uitzonderlijke machten .verle
nende, samengeschakeld bij Regentsbe
sluit van 24 Januari 1945, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 van de besluitwet van 3 Februari 
1947 betreffende de procedure bij hoog
dringendheid in zake onteigeningen, van 
de wet van 17 Augustus 1835 op de ontei
geningen om reden van openbaar nut (in 
het bijzonder artikelen 1, 2, 3, 4 en 7), 
van de wet van 10 Mei 1926 houdende 
instelling van een dringende procedure in 
zake onteigeningen, 2, 2bis en 8 van de 
wet van 25 Maart 1876 op de bevoegdheid, 
doordat het bestreden vonnis, erkennende 
dat de samengeschakelde wetten van 
24 Januari 1!l45 aan de hoven en recht
banken niet toelaten « de rechterlijke in
stelling, de bevoegdheid, de vorm en de 
werking der reclltbanken te wijzigen, tenzij 
wat het militair gerecht aangaat », noch
tans de besluitwet van 3 Februari 1947 
wettelijk verklaart en genomen binnen 
het kader van de aan de Koning verleende 
machten, omdat deze besluitwet « in ge
meld opzicht de regelmatige werking van 
het gerecht en van de rechtscollege op 
generlei wijze aantast » ; dan wanneer ge
zegde besluitwet van 3 Februari 1947 de 
bevoegdheid . en de procedure inzake ont
eigening volkomen wijzigt, door de vrede
rechter alleen bevoegd te verklaren, welk 
ook het bedrag weze van het geding, en 
door te beschikken dat zijn vonnis niet 
vatbaar is voor beroep en zelfs, volgens 
de Franse tekst, niet vatbaar is voor enig 
verhaal : 

Overwegende dat de wet van 3 .Tanuari 
1934 ter aanvulling van de wetten op de 
onteigening ten algemenen nutte, in het 
belang van de defensieve organisatie van 
het grondgebied, de procedure regelt wel-

ke dient te worden gevolgd wanneer bij 
een door de Ministers van landsverde
diging en van financien medeondertekend 
koninklijk besluit wordt vastgesteld dat 
het in het belang van 's lands defensieve 
organisatie onontbeerlijk is een of meer 
goederen onmiddellijk in bezit te nemen; 

Dat deze wet, bij haar artikelen 3 en 4, 
aan de vrederechter bevoegdheid toekent 
om voorlopig door een vonnis tegen het
welk geen · beroep kan worden ingesteld, 
.het bedrag der wegens de onteigening ver
schuldigde vergoedingen te bepalen ; 

Overwegende dat de wet van 11 April 
1936 ter aanvulling van de wetten op de 
onteigening ten algemenen nutte en van 
toepassing op de werken uitgevoerd om 
werkloze arbeiders te werk te stellen, bij 
artikel 1 bepaalt dat de speciale onteige
ningsprocedure ingesteld bij de wet van 
3 Januari 1934 toegepast wordt wanneer, 
bij een door de Ministers van openbare 
werken en werkverschaffing en van finan
cien medeondertekend besluit wordt vast
gesteld, dat het voor het uitvoeren van 
werken van openbaar nut, afgekondigd 
om de werkloosheid te keer te gaan, on
ontbeerlijk is een of meer onroerende 
goederen in bezit te nemen; 

Overwegende dat de besluitwet van 
3 Februari 1947 er zich toe bepaalt, zoals 
door het verslag aan de Regent wordt 
onderstreept, de procedure over te nemen 
voorzien door de wet van 3 Januari 1934, 
omdat de economische toestand en na
melijk de noodwendigheden van de weder
uitrusting, het niet toelaten toevlucht 
te nemen tot de gew.one rechtspleging 
waarvan de traagheid hinderlijk is voor 
het onmiddellijk aan de gang zetten van 
grote werken van openbaar nut; 

Overwegende dat de besluitwet van 
3 Februari 1947 de bepalingen van de wet 
van 3 .Tanuari 1934 niet wijzigt, maar ze 
integendeel bevestigt, voor zoveel deze aan 
de vrederechter bevoegdheid toekent en 
beschikt dat deze rechter uitspraak doet 
door een vonnis tegen hetwelk geen beroep 
kan worden ingesteld ; 

Overwegende dat aanlegger vruchteloos 
opwerpt dat de doQr artikel 1 van de wet 
van 11 April1936 aan de Koning verleende 
macllt, en welker duur door artikel 3 de
zer wet wordt beperkt, op 3 Februari 1947 
verstreken · was ; 

Dat de grondregelen van de procedure 
in zeer dringende omstandigheden, welke 
toepasselijk is op de onteigeningen ten al
gemenen nutte met betrekking tot de wer
ken uitgevoerd om werkloze arbeiders te 
werk te stellen in onze wetgeving werd 
ingevoerd vanaf de wet van 3 Januari 
193!, naar dewelke de w~t van 11 April 
1936 verwijst; 

Overwegende dat nit deze beschouwin
gen blijkt dat de besluitwet van 3 Fe-
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bruari 1947, door aan de vrederechter be
voegdheid toe te kennen en door te beslis
sen dat tegen het vonnis, waardoor deze 
magistraat voorlopig het bedrag der ver
goedingen bepaalt, geen beroep kan wor
den ingesteld, artikel 1, 5°, van de sa
mengeschakelde wetten van 7 September 
1939 en 14 December 1944 niet heeft ge
schonden; 

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

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerders. 

22 Februari 1951. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. ·wouters, raadsheer waarnemend 
voorzittPr. - Ver·slaggever·, H. Bareel. -
Gelijkltticlencle conclnsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

l e KAMER. - 22 Fehruari 1951 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJXE ZAKEN. - VONNIS UITSPRAAK 
DOENDE OVER DE BEVOEGDHEID (( RATIONE MA
TERIA!: ll. - HOGER BEROEP ALTIJD ONTVAN
KELIJK. 

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENE 
NUTTE. - BESLUITWET VAN 3 FEBRUARI 
1947. - VREDERECHTER ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAREND «RATIONE MATERIA!:)), - VoN
NIS VATBAAR VOOR HOGER BEROEP. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLlJKE ZAKEN. - VOORZIENING 
INGESTELD TEGEN EEN VONNIS VATBAAR VOOR 
HOGER BEROEP. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Elk vo1m·is waarb-i,i over een gesch'il be
trefjencle ae bevoegdheid ratione mate
riae ttUspraalv wonlt geclaan, Ivan aoor 
ho-gm· beroep wor:clen bestrerlen. (Wet 
van 25 Maart 1841, art. 10; Wetb. van 
burgerlijke rechtsvordering, art. 454.) 

2° Is vatbaar voor hoger bemep het von
nis waar·bij de vredeTechter, ttitspraalc 
cloencle over· een vonledng st~·eklcende 
tot het voodopig bepalen van ver
goeclingen verschttldigd om r·eden van 
een onteigening ten algemene· nutte, bij 
toepassing van rle bij ·ae beslttitwet van 
3 FebrttM'i 1947 voorziene rechtspleging 
in geval van hoogdringenrle omstan.dig
heden, het rechtsmiclclel van onbevoegd
lwid ratione materiae aanneemt. (Be
sluitwet van 3 Februari 1947 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden in zake onteigening ten 
algemenen nutte, art. 5.) 

3° Is niet ontvanlvelij 7c de voor·ziening in
gesteld tegen eer• vonnis vatbaar voor 
hoger beroep. (Wet van 25 Maart 1876, 
art. 19 en 20.) 

(BELGISCHE STAAT, T. KERK~'ABRIEK 
SINTE-WALDETRUDIS TE HERENTALS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 Maart 1950 door de vrede
rechter van het kanton Herentals gewe
zen · 
O~er de grond van niet-ontvankelijkheid 

afgeleid hieruit dat de beslissing wier ver
nietiging de voorziening ten doel heeft, 
niet in laatste aanleg gewezen is geweest : 

Overwegencle dat de op aanleggers ver
zoek ingestelde vordering er toe strekte 
de door de wet van 3 J anuari 1934 in zaire 
onteigening ten algemene nutte voorge
schreven rechtsvormen vervuld te horen 
verlrlaren, en voorlopig de vergoeclingen 
te doen bepalen welke om wegens deze 
onteigening aan verweerster verschuldigd 
waren; 1 

Overwegencle dat door het bestreden 
vonnis, de vrederec;hter bij wellre de zaalr 
aanhangig was uitspraak doencle over het 
door verweerster opgeworpen rechtsmid
del van onbevoegdheid ratio11e mrtter·iae, 
zich onbevoegd ver lrlaard heeft ; 

Overwegende dat elk vonnis waarbij 
over een twistpunt betreffende de bevoegd
heid ratione mater·iae uitspraak wordt ge
daan, door hoger beroep Iran worden be
streden (wet van 25 Maart 1841, art. 10; 
Wetb. v. burg. rechtsv., art. 454) ; 

Overwegende dat artilrel 5 van de be
sluitwet van 3 Februari 1947 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden in zake onteigening ten alge
menen nutte, zich niet verzet tegen de toe
passing van dit beginsel; 

Overwegende inderclaad dat indien dit 
artilrel beschilrt dat tegen het vonnis van 
de vrederechter geen beroep kan worden 
ingesteld, het enkel het vonnis becloelt 
waardoor de vrederechter voorlopig het 
beclrag der wegens de onteigening ver
schuldigde vergoedingen bepaalt; 

Overwegende dat de regel van procedure 
van artikel 5, welke van de algemene be
ginselen op de bevoegdheicl en de aanleg 
afwijlrt, op beperlrende wijze behoort te 
worden opgevat en niet mag worden uit
gebreid tot het geval waarin de vrederech
ter, bij wellre een eis aanhangig werd 
gemaakt die principieel volgens de bij de 
besluitwet van 3 Februari 1947 voorziene 
buitengewone rechtspleging behoort te 
worden behancleld, uitspraalr zou hebben 
te doen over een twistpunt betreffende de 
bevoegdheid, clit is in een materie welke 
vreemcl is aan die wellre uitzonclerlijk 
door gezegde besluitwet wordt geregeld 
(wet van 25 Maart 1876, art. 38) ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden von
nis, waartegen geen hoger beroep inge
stelcl· is geweest, niet in laatste aanleg ge
wezen geweest is en dat de voorziening 
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niet ontvankelijk is (wet van 25 Maart 
1876, art. 19 en 20) ; 

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

22 Februari 1951. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. ·wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijlcluiclen.cle conclttsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

l e KAMER. - 22 Fehruari 1951 
BEJWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE 

VAN VERDELING. - UITLEGGING VAN DE BEDIN
GEN BETREFFENDE DE ERFDIENSTBAARHEDEN 
VAN OVERGANG. - GEGROND OP BESCHOUWIN
GEN DIE ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE TERMEN 
VAN DE AKTE. - MISKENNING VAN RET AAN 
DE AKTE VERSCHULDIGDE GELOOF. 

Mislcent het aan. een alcte van ve1·cleling 
verschulcligcle geloof, het vonn.is clat zijn 
ttitlegginy van cle bedinyen bet?-effende 
cle erfclienstbaarheclen van. ove1·gany 
grondt op beschouwingen. wellce met de 
tm-men. dezer alcte onverenigbaar zijn. 
(Burgerl. Wetb., art. 1319.) 

(VANDERELST, T. CARELS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 December 1949 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste · aanleg te Leuven; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk W etboek en van de bewijskracht 
van de op 17 Augustus 1885 tussen de 
rechtsvoorgangers van partijen voor no
taris Beckers te Tervuren verleden ver
delingsakte, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat eiser, door de toegang 
tot de betwiste losweg aan verweerders, 
eigenaars van de onder nr 8 in gezegde 
akte aangeduide kavel te ontzeggen, het 
beding van deze akte heeft miskend 
waarin voorzien werd dat partijen zich 
nopens uitwegen, enz., zouden gedragen 
overeenkomstig het door landmeter Capel
len opgemaakt en bij de akte gevoegd 
plan, alsook het · beding derzelfde akte 
heeft miskend waarin voorzien werd 
dat de uitwegen te allen tijde zullen 
blijven bestaan en geleverd worden zo 
en gelijk zij op het ogenblik van het 
verlijden van de akte gebruikt en be
staande waren, om reden dat eiser de 
betwiste losweg niet heeft laten bestaan 
zoals hij op 17 Augustus 1885 beschreven 
werd,. na niettemin bevestigd te hebben 
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dat gezegde akte voor kavel 7 en niet voor 
kavel 8 uitdrukkelijk en bepaald de toe
gang tot de losweg voorziet, wanneer ten 
eerste, de verbintenis zich te geclragen 
overeenkomstig het bij de akte gevoegde 
plan, wat betreft de uitwegen in dien zin 
moet worden begrepen clat partijen zich 
overeenkomstig bet plan moeten geclra
gen voor wat betreft het verlenen van die 
uitwegen welke in de akte zijn voorzien, 
wanneer de verclelingsakte geen recht op 
toegang tot de betwiste losweg ten behoeve 
van kavel 8 heeft voorzien, wanneer dus 
eiser door de toegang tot de betwiste los
weg .aan verweerders, eigenaars van ka
vel 8" te ontzeggen, het beding betreffende 
het plan niet heeft kunnen miskennen, en 
wanneer, ten tweede, het beding betref
fencle de verplichting de uitwegen te laten 
bestaan zoals zij op het ogenblik van het 
verlijden van de akte gebruikt en be
staande waren, alleen betrekking heeft op 
de uitwegen die v66r het verlijden van de 
akte bestonden, en niet op de betwiste 
uitweg die « daarenboven ll voor het eerst 
in gezegde akte werd voorzien : 

Overwegende dat de authentieke akte 
van verdeling van 17 Aug·ustus 1885 onder 
de rubriek « uitwegen ll vermeldt dat 
« alle de in- en uitwegen voor de hiervoor 
beschreven goederen allen zonder uitzon
dering te allen tijde zullen moeten blij
ven bestaan en geleverd worden zo en ge
lijk zij thans gebruikt en bestaande zijn, 
daarenboven zullen allen nog moeten in- en 
uitweg leveren, de goecleren beschreven 
onder nr 4 van kavel D, onder nr 6 van 
kavel B en onder nr 6 van kavel A aan 
elkander en te zamen aan de goederen be
schreven onder de nr• 3 en 4 van ka
vel a)); 

Overwegende clat het bestreden vonnis . 
vaststelt, zonder dienaangaande te wor
den bestreden, dat in het tweede deel 
van dit beding een vergissing voorkomt, 

·in deze zin dat in werkelijkheid enkel 
ten behoeve van het perceel nr 7 van het. 
aan de akte van 1885 gehecht plan (nr 3 
vail kavel D), en niet ten behoeve van 
het perceel nr 8 van het plan (nr 3 van 
kavel 0), huidig eigendom van verweer
ders, overgang over het erf van aanleg
ger uitdrukkelijk en op nauwkeurige 
wijze is voorzien geweest; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
door zijn eigendom te omheinen, aanlegger 
de akte van verdeling heeft miskend in 
zover deze de erfdienstbaarheden van 
overgang regelt, het vonnis steunt hierop 
clat het niet de bed<ieling van de deelge
noten in de akte van 1885 kan geweest 
zijn aan de eigenaar wiens goed aan de 
uitweg paalt toegang tot deze weg te ont
zeggen, dan wanneer uit het vorenver
melde heeling het tegenovergesteld,e duide-
lijk blijkt ; ' 
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Overwegende dat vorenvermeld beding 
van de akte van verdeling, behalve de enc 
kel ten behoeve van perceel nr 7 van het 
plan bedongen erfdienstbaarheicl, slechts 
de handhaving van de toegangen oplegt 
zoals zij bestonden en ten tijde van 
het verlijden der akte werden gebruikt; 

Dat het vonliis niet vaststelt dat de liti
gieuze overgang toentertijd ten behoeve 
van het erf van verweerders rechtsvoor
gangers bestond ; 

Overwegende dat het vonnis nog laat 
gelden dat de akte van verdeling bepaalt 
dat << de gedeelde goederen gemeten en 
verdeeld geweest zijn door de gezwo
ren landmeter Capellen te Leuven welke 
van zijn bewerking een grondkaart heeft 
opgemaakt cUe aan deze akte zal gevoegd 
blijven en naar wellre de deelgenoten zich 
nopens grootte, scheidingslijnen, uitwe
gen, enz., zullen moeten gedragen » ; 

Dat het vonnis nochtans geen enkele in 
de grondkaart Capellen voorkomende ver
melding of aanduiding aanstipt waaruit 
het vestigen of het bestaan zou blij
ken van een recht van overgang, ten be
hoeve van het erf van verweerclers, over 
het erf van aanlegger ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
Zijn uitlegging van de bedingen van de 
akte va:n verdeling betreffende de erf
dienstbaarheden van overgang gro:tidt op 
beschouwingen welke met de termen dezer 
akte onverenigbaar zijn, en zodoende het 
aan deze verschuldigd geloof miskent; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerders in de 
kosten ; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel, zete-
lende in hoger beroep. · 

22 Febrnari 1951. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bareel.·
Gelijlcl~tidende o.onclusie, H. Colard, ad
vocaat-generaaL 

2e KAMER. - 26 Februari 1951 

HEJRHALING. - VoORWAARDEN. - VROE
GERE VJwnnunw1NG HEBBENDE KRACHT VAN 

EN OP DE DATUM VAN HET 

kan sleohts de staat van 
ken wannee1· zij lcraoht 
eft belcomen (1). 

(BRAEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 October 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van artikel 18 van de wet van 
12 Maart 1818, gewijzigd door de wet van 
27 Maart 1853 : 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
werd om gewoonlijk de geneesknnde te 
hebben uitgeoefend tussen 11 Febrnari 
1949 en 9 Juni 1949, terwijl hij zich in 
staat van wettelijke herhaling bevond, om 
nit hoofde van zelfde feiten veroordeeld 
te zijn geweest door een vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Lenven van 
11 Februari 1949, hetwelk kracht van ge
wijsde heeft bekomen; 

Overwegende dat het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven van 11 Fe
bruari 1949 nog vatbaar was voor hoger 
beroep, dat het alzo op deze datum nog 
geen kracht van gewijsde had bekomen 
en de staat van herhaling niet kon uit
maken; 

Overwegende dat nit geen 'enkel stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat het ten laste van aanlegger ge
legd misdrijf zou gepleegd geweest zijn 
naclat het vonnis waaruit de staat van 
hehaling bleek, kracht van gewijsde had 
bekomen; 

Dat het arrest dus ten onrechte aanleg
ger wegens herhaling heeft veroordeeld 
tot het tweevoud van de boete voorzien 
door artikel 18 van de wet van 12 Maart 
1818 gewijzigd door de wet van 
27 Maart 1853 ; 

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; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent; kosten ten laste van de Staat. 

26 Februari 1951. - 2e kamer. - Voor
zitte1", H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. Gelijlcluidende 
oonolttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 F_ebruari 1951 
OPENBARE DRONKENSCHAP. -ToE

DIENEN VAN DRANKEN TOT KENNELIJKE DRON
KENSCHAP. -.,-- BESLUITWET VAN 14 NOVEM
BER 1939, ARTIKEL 6. - DRAAGWIJDTE. 

(1) Verbr., 30 Januari 1940 (.Arr. Verbr., 
1940, blz. 12; Bull. en PAsrc., 1940, I, 27). 
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Het toedienen van dranlcen, door om het 
even wellce pe1·soon, totdat degene wien 
de d1·anlcen worden toegediend lcennelijk 
dmnken is, valt onder toepassing van 
a1·tikel 6 van besluitwet van 14 Novem
ber 1939 tot beteugeling van de d1'onlcen
schap; m· wo1·dt niet ve1·eist dat degene 
die de drank toedient een physische of 
mo1·ele dwang zou 1titoejenen opclat cle
gene wien hij ze toeclient ze zou · opne
men; cle st1·ajbaa1·heicl van het jeit is 
niet afhankelijlc van cle voo1·waarcle flat 
het op een bepaalcle plaats gepleegcl 
w,<Jrclt en dat een bepaalcl gevolg er uit 
is ontstaan,· noch van een bepaalde hoe
danigheid van de dacler (1). 

(VAN DE SOMPEL EN BUSCHHAUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 December 1950 door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge gewezen ; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Frederika Buschhaus : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 6 van de besluitwet van 14 Novem
ber 1939 tot beteugeling van de dronken
schap doordat het bestreden vonnis aan
legster aan het door bovenbedoeld artikel 
voorzien en strafbaar gesteld feit schuldig 
heeft verklaard alhoewel uit de vaststel
lingen van de rechtbank niet blijkt : 
1 o dat aanlegster, die een privaat per
soon is, op aanlegger Van de Sompel 
dwang uitgeoefend heeft, opdat deze de 
hem door haar toegediende drunken zou 
gebruiken; 2° dat aanlegger Van de 
Sompel kennelijk dronken was ; 3° dat het 
feit in een van de door de wet aangewe
zen plaatsen werd gepleegd; 4° dat Van de 
Sompel oorzaak is geweest van wanorde, 
ergenis of gevaar voor zichzelf of voor 
een ander; 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste onderdeel, dat aanlegster vervolgd 
werd om, bij inbreuk op artikel 6 van 
voormelde besluitwet aanlegger Van de 
Sompel steeds dranken te hebben toege
diend totdat hij kennelijk dronken was; 

Overwegende dat het toedienen van 
dranken, door om het even welke perso,on, 
totdat degene wien de dranken worden 
toegediend kennelijk dronken is, onder de 
toepassing van artikel 6 valt; 

Dat, noch de strekking van de besluit
wet, noch de bewoordingen waarin het 
artikel 6 vervat is de uitwerking van deze 
bepaling beperken, zoals door het middel 
wordt beweerd, tot het geval. waar degene 
die de dranken toedient een physische of 

(1) Repert. pmt. dr. beige, v' Iv1·esse publi
que, n' 55. 

morele dwang uitoefent opdat degene 
wien hij ze toedient ze zou opnemen, dat 
de woorden « hij die een persoon doet 
drinken zowel degene bedoelen die de 
dranken toedient als degene die tot het 
drinken aanspoort ; 

Overwegende met betrekking tot het 
tweede onderdeel : 

Overwegende dat dit onderdeel tegen 
een souvereine beoordeling van de rechter 
over de grond is gericht; 

Overwegende met betrekking tot het 
derde en het vierde onderdeel : 

Dat artikel 6 van de besluitwet van 
14 November 1939 de strafbaarheid van 
het feit welk het voorziet niet afhankelijk 
maakt van de voorwaarde dat het op een 
bepaalde plaats gepleegd wordt, en dat 
een bepaald gevolg er uit is ontstaan, 
noch van een bepaalde hoedanigheid van 
degene die het feit heeft bedreven ; 

Overwegende dat uit het vorenstaande 
volgt dat het eerste, het derde en het 
vierde onderdeel naar recht falen en dat 
het tweede onderdeel niet kan aangeno
men worden; 

II. Aangaande de voorziening van 
Pierre Van de Sompel en die van Fre
derika Buschhaus : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven vor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordelingen die zijn welke de 
wettelijk vaststaand verklaarde feiten be
teugelen; 

Om die redeneii, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers ieder tot 
de helft van de kosten. 

26 Februari 1951. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve1', H. Simon. - Gelijlcluidencle con
clltsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 26 Fehruari 1951 

1° BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. -
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT. -. ARTIKE
LEN 479 EN VOLGENDE VAN RET VVETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - NIET VAN TOEPASSING OP 
EEN ADJUNCT-STAATSOOMMISSARIS BIJ EEN 
COMMISSIE VAN BEROEP VOOR OORLOGSSCHADE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN VEROORDELING DAT RET MISDRIJF IN DE 
WETTELIJKE BEWOORDINGEN OMSCHRIJFT. -
GEEN OONCLUSIES. - BESLISSING WETTELIJK 
GEMOTIVEERD. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
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DAT BET HOF VAN BEROEP TER TERECHTZIT
TING TOT GEEN AANVULLEND ONDERZOEK ZdU 

·ovERGEGAAN ZIJN EN DE TOEGEPASTE VVETSBE
PALINGEN NIET ZOU REBllEN AANGEDUID. -
BEWERINGEN TEGENGESPROKEN DOOR RET AR
R.EST. - GEEN INSCRRIJVING VVEGENS VALS
REID. - MIDDEL MIST GR.ONDSLAG IN FEITE. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
·STR.AFZAKEN. ~ MIDDEL GESTEUND OP EEN 
ONJUISTE INTERPRETATIE VAN RET ARREST.
MIST GRONDSLAG IN FEITE. 

5o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VER
OORDEELDE. - VEROORDELING TOT EEN EN
KELE STRA~'. - MIDDEL AFGELEID UIT RET 
FElT. DAT DE RECHTER OVER DE GROND VER
SCREIDENE STRAFFEN DIENDE UIT TE SPREKEN 
EN DE ZVVAAR.STE STRAF NIET OPGELEGD REEFT. 
- GEBREK AAN BELANG. 

6° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- BESLTSSING DIE VERSCREIDENE PERSONEN 
VVEGENS EENZELFDE MISDRIJF VEROORDEELT. -
HODFDELIJKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN. 
- WETTELIJKREID. 

7o VOORZIENING IN VERBREKING. -
STR.AFZAKEN. - ARREST VAN VEROORDELING. 
- B.EVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANROUDING. -
VERWERPING VAN DE VOORZIENING TEGEN RET 
DISPOSITTEF VAN VEROORDEuiNG. - VOOR
ZIENING TEGEN RET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANROUDING VAN BELANG ONTBLOOT. 

1 o Een adjtmct-staatscommissads bi.i een 
commissie van bemep voo1· om·logsschade 
kan geen aanspmak maken op het b.ij 
a1·tikelen 479 en volgende van het Wet
boek van strafvm·dering aan de magis
traten van de ~-echtei·lijke orde toege-
kende voorrecht (1). · 

2° Bij ontstentenis van conclusies, is wet
telijk gemotiveerd het arrest van ver

. oonleling dat in de wettelijke bewoor
dingen het bestaan van fle bestanddelen 
van het. misdrijf vaststelt (2). 

3° Wanneer de aanlegger geen bewijs le
veTt van een inschrijving wegens vals
heid tegen de ve1·meldingen van het be
streden an·est, mist gmndslag in feite 
het middel hiemit afgeleid dat, in 
st?'ijd met die vermeldingen, het hot 
van beroep te1· te1·echtzitting tot geen 
aanvullend onde1·zoek zou ovm·gegaan 
zijn en de . toegepaste wetsbepalingen 
niet zott ·hebben aangeduid (3). 

(1) Zie verbr., 16 November 1950 (Arr. 
T' erbr., 1951, biz. 125; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 162). . 

(2) Verbr., 10 Januari 1949 (Arr. Ye1·br., 
1949, biz. 16; Bull. en PASIC., 1949, I, 18) en 
23 Mei 1949 (Bull. en PAsic., 1949, I, 385). 

(3) Verbr., 19 Mei 1937 (Bull. en PASIC., 
1937, I, 146). 

4° Mist grondslag in feite het middm ge
stetmcl op een onjttiste interpi·etatie van 
het bestTeden an·est (4). 

5° De aanleggei', ve·rooTcleela tot een en
kele st1·at, is bij geb1·ek aan belang 
niet ontvanlcelijlc, eT gi·ief van te maken 
flat ae rechteT over ae gTona verschei
aene straffen a·iende ttit te sprelcen en 
hem de zwaa1·ste st1·at niet op,qelegd 
heett (5). 

6° De beklaagden, welke wegens eenzelfde 
misclrijf veTOOi'cleelcl wm·den, moeten so
liclair tot betaling deT kosten veTwezen 
woi·flen (6). (Strafvvetboek, art. 50.) 

7° WanneeT ae veroo1·cleelde zich vooTzien 
heett tegen het an·est van veroorcleling, 
wello zijn onmidcleUijke aanhottding be
veelt, en ae verwe1·ping van ae voorzie 
ning tegen fle beslissing van verooi·de
ling aan aeze kmcht van gewijscle heeft 
ve1·leencl, wo1·clt de voorziening te
gen het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding van iede1· be lang ontbloot (7). 

(DE VVITTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 21 October 1950 door bet Hof 
van beroep te Gent gevvezen ; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikelen 479, 480, 481 en 482 van bet Wet
hoek van strafvordering, doordat de boe
danigheid. van adjunct-staatscommissaris 
bij de commissie van beroep voor oorlogs
scbacle van Oost-Vlaanderen aanlegger 
aan bet Hof van beroep recbtsonderborig 
maakte: 

Overvvegende dat artikelen 479 en vol
gende van bet VI-Tetboek van strafvorde
ring strikt dienen toegepast; dat aanleg
ger, die aan een administratief gerecllt 
vvas verbonclen, geen aanspraak kan rna
ken op bet bij voormelde vvetsbepalingen 
aan de magistraten van de recbterlijke 
orde toegekende voorrecbt; 

Dat bet middel naar recbt faalt; 
Over bet tvveecle middel : scbending van 

artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van bet 
Strafvvetboek en 97 van de Grondvvet, 
doordat de bestreden beslissing onvol
doende zou gemotiveerd zijn, aangezien de 
van valsheid beticbte akte en bet gebruik 
er van niet onder toepassing van voren-

(4) Verbr., 8 September 1949 (Bull. en PASIC., 
1949, I, 584). 

(5) Verbr., 14 Februari en 14 Juni 1949 (Arr. 
Yerb1·., 1949, blz. 111 en 374; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 122 en 426). 

(6) Verbr., 13 Februari 1950 (Ar1·. Yerbr., 
1950, biz. 380; Bull. en PAsrc., 1950, I, 409). 

(7) Verbr., 28 Maart en 16 Mei 1949 (Arr. 
Yerb1·., 1949, biz. 212 en -326; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 241 en 367). 
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gezegde bepalingen vallen, vermits vals
heid in geschriften noodzakelijk een ver
draaiing van de waarheid, een bedrieglijk 
opzet en een oogmerk om te schaden in
sluit welke in zake niet bestaan : 

Overwegende dat de aan aanlegger ver
weten feiten in de bewoordingen zelf van 
artikelen 193, 196, 197, 213 en 496 van het 
Strafwetboek omschreven zijn; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
door ze bewezen te verklaren zoals zij in 
de clagvaarcling omschreven werden, het 
bestaan van de bestanddelen der misdrij
ven heeft vastgesteld en, bij ontstentenis 
van conclusies, het dispositief wettelijk 
gerechtvaardigd heeft; 

Over het derde middel : eerste onder
dee!, doordat, in tegenstelling met de ver
melclingen van het arrest, het Hof ·van 
beroep ter terechtzitting geenszins tot een 
aanvullend onderzoek zou overgegaan 
zijn, en tweede onderdeel, ter terechtzit
ting geen enkele van de toegepaste wets
bepalingen zou hebben aangeduid : 

Overwegende dat aanleggers bewerin
gen in strijd zijn met de vermeldingen 
van het arrest welke hij niet bewijst we
gens valsheid te hebben aangeklaagd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel : schending van 
de rechten van de verdediging, doordat 
het bestreden arrest ten laste van aanleg
ger een verzwarende omstandigheid heeft 
aangenomen welke in de dagvaarding niet 
vermeld was, wanneer noch uit het be
streden arrest, noch uit enig stuk van 
de rechtspleging blijkt dat aanlegger ver
wittigd zou zijn geweest dat hij zijn ver
dedigingsmiddelen tegen de gewijzigde 
telastlegging diende voor te brengen : 

Overwegende dat het arrest geen enkele 
verzwarende omstandigheid inroept ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel : schending van 
artikel 82 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreclen arrest ten laste van aanleg
ger · een enkele straf heeft uitgesproken 
dan wanneer het een straf cliende uit te 
spreken wegens het geheel van de gecor
rectionaliseercle miscladen en een straf we
gens elk cler wanbeclrijven : 

Over het zesde midclel : cloorda t het be
streclen arrest, na in zijn motieven te heb
ben geoordeelcl dat de zwaarste straf 
diende te worden uitgesproken, clesniette
min een lichtere straf heeft uitgesproken, 
zoncler de verzachtende omstancligheden 
aan te duiden : 

Op het vijfcle en het zescle middel sa
men: 

Overwegende dat aanlegger er geen be
lang bij heeft het arrest te verwijten 
zich er toe bepaald te hebben hem een 

enkele straf op te leggen en zich er van 
onthouden te hebben verzachtende om
stancligheden in te roepen : 

Dat de micldelen niet ontvankelijk zijn ; 
Over het zevende middel : schencling 

van een niet aangeduide bepaling, doordat 
aanlegger hoofdelijk tot de kosten van de 
publieke vordering is veroordeeld geweest, 
dan wanneer een evenredige verdeling cle
zer kosten tussen hemzelf en zijn mede
beschulcligden, zich opdrong : 

Overwegende dat artikel 50 van het 
Strafwetboek de rechter er toe verplicht 
alle door eenzelfcle beslissing wegen~> een
zelfcle misdrijf veroordeelde personen so
lidair tot betaling der kosten te veroorcle
len; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het achtste midclel : schending van 

artikel 2 van de wet van 4 September 1891 
tot wijziging van artikel 140 van de wet 
van 18 Jimi 1869,_ doordat het hof de on
middellijke aanhouding van_ beklaagde 
heeft uitgesproken, welke niet door de 
eerste rechter bevolen was geweest, zon
der vast te stellen dat deze beslissing met 
eenparigheid van stemmen werd genomen 
en zonder dat beklaagde gehoord is ge
weest, daar het woord alleen aan de ver
dediger van beklaagde verleend wercl : 

Overwegende clat de verwerping van de 
voorziening tegen de beslissing van ver
oorcleling aan deze beslissing kracht van 
gewijscle verleent; clat de voorziening te
gen het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding van ieder belang ontbloot is ; 

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

26 Februari 1951. - 2° kamer. - Voor
zUte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. Gelijlcluidende 
concl~tsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 Fehruari 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT SLECHTS ElEN 
DER BEWEEGREDENEN VAN RET ARREST BE
STRIJDT. - BESCRIKKING DOOR EEN ANDERE
REDEN GERECHTVAARDIGD. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE· VORDERING. 
- 00RZAKELIJK VERBANO TUSSEN RET MIS
DRIJF EN DE SCHADE. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING.- BEDRAG VAN DE SCHADE. 
- SOUVEREIN BEOORDEELD DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. - lNLIORTINGEN UIT EEN ON
GELDIG VERSLAG VAN DESKUNDIGE GERAALD TOT 



-358-

BEVESTIGING VAN DE VOORHANDEN ZIJNDE ELE
MENTEN. - WETTELIJKHEID. 

1° Is niet ontvanlcelijlc, het midde~ dat 
s~eohts <ien der beweegredenen van het 
bestreden an·est best1ijdt, dan wannee1· 
de beslissing dam· een andere 1·eden wet
telijlc gereohtvaardigd bUjft (1). 

2° De reohter over de grand beoordeelt 
.souverein het om·zakelijlc ve1·band tus
.sen het misdrijf en de doo1· de burger
lijlce partij geleden sohade (2). 

3° De 1·eohter over de gmnd beoordee~t 
souverein de feitelijlce bestandde~en 
waarop hij steunt om de sohade naa1· 
bi~lijlcheid te beramen; hij mag uit een 
onge~dig verslag van deslmndige inlioh
tingen halen tot bevestiging van de voor
handen zijnde e~ementen (3). 

(DECEUNINCK, T. DENDOOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schendlng van 
artikelen 97 van de Grondwet, 63 van het 
Wetboek van strafvordering, 14 en 36 van 
het ministerieel besluit van 5 Novem
ber 1947, gewijzigd door artikel 2 van het 
ministerieel besluit van 29 Januari 1948, 
en artikelen 2, 3 en 6 van het koninklijk 
besluit van 27 Juli 1939, doordat : 1° het 
bestreden arrest het gezag van het gerech
terlijke gewijsde aan een vonnis vooraleer 
recht te doen toegekend heeft wat de 
<cmogelijkheid ll betreft van een oorzake
lijk verband tussen het door eiser bedre
ven misdrijf en de door de burgerlijke 
partij geleden schacle, dan wanneer het 
vonnis dat een deskundig onderzoek be
veelt en de aanstelling van de burgerlijke 
partij ontvankelijk verklaart, niet defini
tief over het bestaan van dit oorzakelijk 
verband oordeelt ; 2° het bestreden arrest 
aangenomen heeft dat een oorzakelijk ver
band tussen het misdrijf en de aange
voerde schade bestaat dan wanneer de 
daad waaruit de schade voortspruit aan 
de wettelijke omschrijving van het straf
baar feit niet beantwoordt; 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat bet hof van beroep, 

uitspraak doende op het boger beroep te
gen het vonnis over de grond ·zich niet 
ertoe beperkt heeft aan het vonnis van 

(1) Verbr., 20 Maart en 25 Mei 1950 (Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 507 en 683). 

(2) Verbr., 28 Maart 1949 (Bull. en PABIC., 
1949, I, 231). 

(3) Verbr., 19 Februari 1951 (Bu.U. en PAsrc., 
1951, I, 405). 

14 Juli 1949 dat de aanstelling van de bur
gerlijke partij ontvankelijk had verklaard 
en, vooraleer recht te doen, een deskundig 
onderzoek had bevolen, het gezag van 
het gerechterlijke gewijsde toe te kennen, 
ten aanzien van het principieel bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen het ten 
laste van eiser gelegd misdrijf en de door 
de burgerlijke partij geleden schade, dat 
het bovendien zich bij de overwegingen 
van de eerste rechter uitdrukkelijk aan
gesloten heeft en evenals deze vastgesteld 
heeft dat « bewust oorzakelijk verband 
in werkelijkheid bestond JJ ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is, daar het slechts 
een der beweegredenen van het bestreden 
arrest bestrijdt, dan wanneer de beschik
king door een afzonderlijke reden wette
lijk gerechtvaardigd blijft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

al de vaststellingen en overwegingen van 
de eerste rechter overneemt die, na aan 
de feitelijke en niet tegengesproken om
standigheclen van de zaak llerinnerd te 
hebben, vaststelt dat « de schade geleden 
door de burgerlijke partij een recht
streeks gevolg is van het ten laste van 
beklaagde gelegd feit; dat immers, in on
derhavig geval, de burgerlijke partij geen 
schade had kunnen ondergaan indien be
klaagcle zijn stier niet had laten lopen op 
zijn Weide palende aan cleze van de bur
gerlijke partij ll ; 

Dat aldus de rechter over de grond die 
dit vraagstuk van feitelijke aard sou
verein 'beoorcleelt, bepaalt dat de foutieve 
daad, oorzaak van de geleden schade, een 
onafscheidbaar bestanddeel van het ge
pleegd misdrij£ uitmaakt; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del ongegrond is ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 44 van 
het Wetboek van strafvordering doordat 
het bestreden arrest uitspraak gedaan 
heeft niettegenstaande de nietigheid van 
een deskundig verslag waarmede het reke
ning gellouden heeft en waaruit bet in
lichtingen overneemt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart de door de eerste rechter be
raamde schade goed te keuren, zonder 
zijn beoordeling desaangaande, noch op 
het verslag noch op de getuigenis van de 
deskundige ter zitting van de correctio
nele rechtbank te steunen; 

Dat evenzo de door de eerste rechter 
. in · acht genom en bestanddelen a an de be
schouwingen van de deskundige vreemd 
zijn; 

Overwegende dat llet aau de rechter 
niet verboden is tot bevestiging van de 
voorhanden zijnde elementen inlichtin
gen uit een ongeldig verslag te halen ; 
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Dat de rechter over de grond de feite
lijke bestanddelen souverein beoordeelt 
waarop blj steunt om de schade naar bil
lijkheid te ramen ; 

Overwegende dat dit middel niet ge
grond is; 

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

26 Februari 1951. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Vm·slag
gever, H. van Beirs. - GelijTclnidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 26 Fehruari 1951 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE 
VORDERING.- IEDER ELEMENT VAN DE SCHADE 
AFZONDERLIJK BESPROKEN. - AR-REST ENKEL 
OVER IDEN VAN DE ELEMENTEN VAN DE SCHADE 
BESLISSEND EN DE RECHTSMACHT VAN DE 
R.ECHTER OVER DE GROND NIET UITPUTTEND. -
VOOR.ZIENING v66R. HET EINDAR.REST.- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

De omstandigheid dat ieder element van 
de door de burgerlijke partij geleden 
scha.de atzonderlijk besproken wordt 
heett niet voor gevolg de enige burger
lij Tee vm·dering in verscheidene vorde
ringen om te zetten; is de1·halve niet 
ontvanTcelijTc v66r het e·indarrest, de 
voorziening gericht tegen het an·est dat 
enTcel ove1· een van de elementen van 
de schade besrist en de ·rechtsmacht van 
de rechter over de grand niet uitput (1). 

(DUPONT, T. OSTIJN.) 

AR.R.EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 December 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

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

Overwegende dat de substantiEHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom-

. stig de wet zijn ; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat het door het misdrijf 
aan het slachtoffer veroorzaakt nadeel 
een schade uitmaakt; dat de omstandig
heid dat de partijen afzonderlijk ieder 
element dezer schade betwisten (mate-

(1) Zie verbr., 15 Maart 1948 (Bull. en PASIC., 

1948, I, 173) ; 16 Mei 1949 (Bull. en PASIC., 1949, 
I, 376, en nota). 

rHHe of morele Schade, tijdelijke of blij
vende, gedeeltelijke of volledige onbe-. 
kwaamheid, schade aan de persoon of 
aan de goederen) niet voor gevolg heeft 
deze enige vordering in verscheidene vor
deringen om te zetten ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door over een dezer elementen te 
beslissen geen einde aan de vordering 
stelt; dat bijgevolg de voorziening niet ont
vankelijk is (Wetb. van strafv., art. 416); 

Overwegende dat de ingeroepen midde
len over geen geschil over de bevoegdheid 
uitspraak doen; 

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

26 Februari 1951. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conalnsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 26 Fehruari 1951 
VERKEER. - WEGGEBRUIKER VEROORDEELD 

OM, LINKS HEBBENDE WILLEN AFDRAAIEN, DE 
DOOR-GANG AAN DE WEGGEBRUIKER DIE ZIJN 
WEG VERVOLGDE AFGESNEDEN TE HEBBEN. -
WEGCODE, ARTIKEL 57, 2°. - MIDDEL AAN
VOERENDE DAT HET NIET VER.LICHT VOER.TUIG 
VAN HET SLACHTOFFER, EEN ONVOOR.ZIENBARE 
HINDERNIS UITMAAKTE. - WEGCODE, AR.TI
KEL. 85. - AR-REST VASTSTELLEND DAT DE 
A VONDSCHEMERING NOG NIET ZOVER. GEVORDERD 
WAS DAT HET NOODZAKELIJK WAS EEN VOER.
TUIG 'l'E VERLIC1"!TEN. - VERWERPING. 

De weggebr-ttilce'l', veroo'l'deeld om, links 
hebbende willen afdraaien, de doorgang 
aan de weggebl'uikel' die zijn weg ver
volgde afgesneden te hebben (Wegaode, 
art. 57, 2°), is niet gMeahtigd een mid
del at te leiden uit de omstandigheid dat 
het slaphtotter van de aam·ijding door 
zijn jiets niet te ve1·Uchten een misdl'ijf 
zou gepleegd hebben (Wegcode, art. 85) 
en voor hem een onvoorzienbare hinder
n·is zon geweest zijn, dan wanneer het 
arrest vaststelt dat de avondschemering 
nog niet zover gevorderd was dat, voor 
de veiligheid van het verTceer, het nood
zalcelijlc was een voertwig te verlich
ten (2). 

(TAVERNIER, T. DE VOS.) 

ARR.EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(2) Omtrent de betekenis van de bewoordin
gen « het vallel_l van de avond », zie verbr., 
13 December 1948 (Arr. Ye1'b1·., 1948, blz. 423; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 708). 
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arrest, op 28 October 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikelen 57 en 85 van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Gronclwet in zover het bestreden arrest, 
aangaande de verplichting van verlichting 
waartoe de weggebruiker De Vos gehouc 
den was, beslist, dat op het ogenblik van 
het ongeval, de avondschemering nog niet 
zover gevorderd was dat, voor de veilig
heid van het verkeer, het noodzakelijk 
was een voertuig te verlichten en dat men 
een fietser op 50 meter afstand kon zien 
afkomen dan wanneer artikel 85 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
voorschrijft dat tussen het vallen van de 
avond en het aanbreken van de dag de 
voertuigen dienen verlicht te worden en 
dat dit licht op minstens 150 meter zicht
baar moet zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de schuld van de eerste eiser niet afleiclt 
nit de onschuld van verweerder aan de 
inbreuk op artikelen 2 van de wet van 
1 Augustus 1899 en 85 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934; 

Overwegende inderdaad dat, na te heb
ben vastgesteld dat op het ogenblik van 
het ongeval « de avonclschemering nog 
niet zover gevorderd was dat, voor de 
veiligheid van het verkeer, het noodza
kelijk was een voertuig te verlichten )) 
waardoor impliciet maar duidelijk beduid 
wordt dat de avond nog niet gevallen 
was, het bestreden arrest deze overwe
ging rechtvaardigt door meerdere feite
lijke aanwijzingen welke het tot dit be
sluit hebben geleid dat · eiser « zich abso
luut niet kon verontschuldigen met te 
beweren dat hij de fietser (verweerder) 
niet gezien heeft of dat deze laatste voor 
hem een onvoorzienbare hindernis uit
maakte )); 

Overwegende dientengevolge dat, zelfs 
in de veronderstelling dat deze aanwij
zingen onvoldoende zouden zijn om tot de 
outlasting van verweerder te besluiten, 
dan nog de veroorcleling van eiser wegens 
inbreuk op artikelen 418-420 van het Straf
wetboek en 57 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 op toereikende be
weegreclenen gegrond blijft; 

Dat alclus het middel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de door het 
beroepen vonnis bevolen aanstelling van 
drie deskundigen bevestigd heeft met op
dracht « de invloed van de werkonbe
kwaamheid op de opbrengst van de door 
de burgerlijke partij uitgeoefende bedrij-

vigheid zo nauwkeurig mogelijk toe te 
lichten en te beoordelen n, wanneer de 
aan de burgerlijke partij toegekende pro
visionele vergoeding, een bedrag van 
25.000 frank wegens winstderving en ver
lies aan clienteel omvat : 

Overwegende dat de door dit middel 
bestreden beslissing niet gewezen is no
pens een geschil over (le bevoegdheid en 
slechts voorbereidend is; 

Dat naar luid van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

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

26 Februari 1951. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijlcl1tidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 Fehruari 1951 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

PROVINCIALE BELASTING. - VOORZIENING TE
GEN EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATlE.·- VERPLICHTING, OP STRAF VAN VER
VAL, DE VOORZIENING AAN DE PARTI.J WAAR
TEGEN ZIJ GERICHT IS BINNEN DE TIEN DAGEN 
TE · BETEKENEN. 

De voo1·ziening tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie van de provinciale 
1·aacl, gewezen in zake provinciale belas
ting, dient, op st1·at van ve1·val, binnen 
de tien dagen aan de pa1·tij waartegen 
zij ge1·icht is betelcend te worden. (Wet 
van 22 Januari 1849, art. 4, gewijzigd 
door artikel 2 van de wet van 
18 Maart 18H.) 

(TOI.I.ENAERE, T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestrede:n. 
beslissing, op 28 Maart 1950 door de Be
stendige Deputatie van de Provincieraad 
van Oost-Vlaanderen gewezen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
uitspraak doet over een reclamatie door 
eiser ingediend tegen een van ambtswege 
gevestigde aanslag in de provinciale be
lasting op het huispersoneel; 

Overwegencle dat, naar luid van· arti
kel 4 van de wet del. 22 Januari 1849 ge
wijzigd door_ artikel 2 van de wet van 
18 Maart 1874, de verklaring van voorzie
ning, gedaan op de griffie van de provin
ciale raad, op straf van verval, binnen de 
tien dagen dient betekend aan de partij 
waartegen de voorziening gericht is; 
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Overwegende dat eiser ZlJn verklaring 
gedaan heeft op 28 April 1950 en dat het 
niet blijkt dat hij ze aan de provincie 
Oost-Vlaanderen betekend heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; zegt dat er geen aanleiding bestaat 

;tot veroordeling betreffende de kosten. 

27 Februari 1951. - 2° kamer. - Voor
zitter, II. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - V erslag
gevc1·, H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
conclus·ie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 Fehruari 1951 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- GEEN ONDERSCHEID TUSSEN DE INHOUD VAN 
RET MIDDEL EN ZIJN « ONTWIKKELINGEN )). 

2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - THEFT DE WINSTEN 
VAN OM HE,T EVEN WELK NI.TVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFS!lELASTING. - BELASTBARE VER
MEERDERINGEN. - VERMEERDERINGEN VOORT
)WMEND UIT MEERDERW AARDEN HETZIJ VER
WEZENLIJKT, HETZIJ UITGEDRUKT IN DE 
REKENINGEN OF INVENTARISSEN, WELRE OOK 
DE OORSPRONG OF DE NATUUR ERVAN MOGEN 
WEZEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - 0VERDRACHT VAN 
EEN HANDELSEXPLOITATIE. - BELASTBARE 
MEERDERWAARDEN BESCHOUWD ALS WINSTEN 
VAN DE EXPLOITATIE. - VERANDERING VAN DE 
WINS TEN IN EEN STOFFELIJKE W AARDE NIET 
VEREIST. 

1° De voorziening, in zaken ·van recht
st1·eekse belastingen, moet bepalen ~vaar
door het best1·eden an·est de in het mid
del aan_qehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft en hoe bedoelde schen
ding werd geplee_qd, doch de wet schrijft 
niet voor dit te doen onder een bepaalde 
vorm of op een bepaalde plaats. Het 
middel mag doo1· zijn « ontwiklcelingen )) 
volledigd worden (1). (Wet van 6 Sep
tember 1895, art. 14.) 

2° De bed1'ijfsbelasf'ing treft onder meet· 
de winston van om het even wellc nij
vet·heids-, handels- of landbouwbedrijf. 
(W etten b~treffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, 
art. 25, par. 1.) 

3° Voo1· de toepassing van de bedrijfsbe
lasting, dienen bescho1twd als winsten 

(1) Verbr., 16 Mei 1938 (Bull. en PAsrc., 1938, 
I, 169, en nota ] ) . 

van een nijvet·heids- handels- of land
bo1twbed1'ijf, de vermeerderingen die 
voo1·tlcomen ondet· meet· 1tit meerder
waat·den hetzij verwezenlijlct, hetzij 1i'it
gedntlct in de relceningen of inventar-is
sen van de belastingplicht·ige, wellce oolc 
de o01·sp-rong en de natmw ervan mogen 
wezen (2) . (W etten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld de 
31 Juli 1943, art. 27, par. 1.) 

4° Opdat cle vermeerde1·ingen voot·tko
mende u-it ve1·wezenlijkte meet·de1·waat·
den tet· gelegenhe·id van de overdracht 
van de emploitatie Z01tden lmtnnen be
schmtwd wo1·den als winsten van een 
handelsemplo-itatie en aan de bed1'ijfsbe
lasting ondet·worpen worden, ve1·eist de 
wet niet dat die winsten in een stotfe
lijlce waarde zouden omgezet zijn. (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 27, 
par. 1.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FlNANCiiCN .• 
T. LEDOUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Aangaande de ontvankelijkheid van het 
enig middel van verbreking : 

Overwegende dat verweerder de ontvan
kelijkheid van het middel betwist op deze 
grond dat eiser verzuimd heeft te bepalen 
waardoor de aangeduide wetsbepalingen 
geschonden we.rden; 

Overwegende dat, zo hij die de verbre
king vordert van een rechterlijke beslis" 
sing bepalen moet waardoor die beslissing 
de in de voorgestelde middelen aange
haalde wetsbepalingen heeft geschonden, 
de wet niet voorschrijft dit onder een 
.bepaalde vorm of op een bepaalde plaats 
te doen; dat het volstaat dat hij aanduidt 
hoe bedoelde schending werd gepleegd ; ' 

Overwegende dat eiser in de ontwikke
ling van het middel zijn grief nader be
paalt en beweert dat de door hem aange
duide wetsbepalingen werden geschonden 
doordat het bestreden arrest aan het in 
artikel 27, paragraaf 1, van de samenge
ordende wetten op de inkomstenbelastin
gen voorkomend woord « verwezenlijkt )) 

(2) Omt~ent bet begrip vermeerdering, zie : 
verbr., 10 Januari 1939 (Bull. en PASIC., 1939, 
I, 10); 22 J anuari 1940 (ibid.., 1940, I, 18); 
14 December 1948 (A1·r. F e1·b,·., 1948, biz. 623; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 718); 23 Mei 1950 (Arr. 
J1e1'b1·., 1950, biz. 601; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 678, en nota 4, biz. 680); 4 Juli 195{) (Arr. 
Ve1'b1'., 1950, biz. 705; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 806, en nota 2). 
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een te enge draagwijdte heeft toegekend 
en alzo de zin heeft miskend welke de 
wetgever aan bedoeld woord heeft ge
geven, en dat door deze verkeerde inter
pretatie niet aileen bovenbedoelde wets
bepaling werd geschonden maar ook arti
kel 25, paragraaf 1, wijl artikel 27, para
graaf 1, verklaart wat client verstaan door 
het woord cc winsten >> dat voorkomt in 
artikel 25, paragraaf 1; 

Dat verweerder zich desaangaande niet 
heeft kunnen vergissen vermits hij bij 
zijn memorie op het middel cc zoals het in 
de ontwikkeling nader bepaald wordt >> 
antwoord verstrekt; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25, 
paragraaf 1, 27, paragraaf 1, 35, para
graaf 1, 37 en 42 van de bij besluit van 
31 J uli 1943 samengeordende wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, gevolg
lijk van artikel 2 van het besluit dd. 
31 Juli 1943 betreffende de nationale cri
sisbelasting doordat het bestreden arrest, 
de directoriale beslissing en de betwiste 
aanslagen, wat betreft de inlijving in de 
belastbare inkomsten van de prijs van de 
overdracht, te niet heeft gedaan om de 
in rechte verkeerde reden dat meerwaar
den slechts verwezenlijkt zijn wanneer 
zij in een stoffelijke waarde omgezet 
zijn: 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 25, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
de bedrijfsbelasting ci. m. de winsten treft 
van om het even welk nijverheids-, han
dels- of landbouwbedrijf; 

Dat luidens artikel 27, paragraaf 1, der
zelfde wetten als winsten van bovenbe
doelde bedrijven {lienen beschouwd o. m. 
de vermeerderingen die voortvloeien uit 
meerderwaarden cc hetzij verwezenlijkt 
hetzij uitgedrukt in de rekeningen of in
ventarissen van de belastingplichtige, 
welke ook de oorsprong en de natuur er
van mogen wezen >> ; 

Overwegende dat, na te hebben aange
nomen dat de prijs van de overdracht van 
de apotheek geen stoffelijk element bevat 
die als meerderwaarde kan worden be
schouwd, de bestreden beslissing de liti
gieuze aanslag te niet doet op deze enige 
grond dat winsten dan alleen verwezen
, lijkt zijn, wanneer zij in een stoffelijke 
waarde omgezet zijn, wat volgens het 
bestreden arrest slechts bij de overdracht, 
dus buiten de exploitatie, is geschied; 

Overwegende dat bewuste interpretatie 
steun vindt noch in de bewoordingen noch 
in de geest van de wet, dat zij aan de wet 
een voorwaarde toevoegt welke <!r zich 
niet in bevindt; 

Dat aldus het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden, waaruit volgt dat het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; 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 het vernietigd arrest; veroor
deelt · verweerder tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

27 Februari 1951. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Simon. Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 Februari 1951 

1° TAXEl OP DEl OPElNBAREl VElRTO
NINGElN ElN VElRMAKElLIJKHElDElN. 
- GESTEUND OP DE BRUTO ONTVANGSTEN VAN 
ALLE AARD. 

2° TAXEl OP DEl OPElNBAR:m VElRTO
NINGElN ElN VElRMAKElLIJKHElDElN. 
- BELASTBARE ONTVANGSTEN MOGEN ~'ORFAI
TAIR BEPAALD WORDEN. 

3° TAXEl OP DEl OPElNBAREl VElRTO
NINGElN ElN VElRMAKElLIJKHElDElN. 
- FORFAITAIR BEPALEN .VAN DE BELASTBARE 
ONTVANGSTEN. - FORFAITAIR STELSEL ZIJNDE 
EEN RAMING DEZER ONTVANGSTEN. VOLGENS DOOR 
DE WET BEPAALDE GEGEVENS EN VOOREERST 
BERUSTEND OP DE VERKLARING VAN DE BELANG
HEBBENDE. 

4° TAXEl OP DEl OPElNBAREl VElRTO
NINGElN ElN VElRMAKElLIJKHElDElN. 
- FORFAITAIR BEPALEN VAN DE BELASTBARE 
ONTVANGSTEN. - STELSEL DE VERPLICHTING 
VERONDERSTELLEND, VOOR DE BELANGHEBBENDE, 
DE DOOR DE WET BEPAALDE ELEMENTEN AAN TE 
GEVEN. 

5° TAXEl OP DE OPENBARE VERTO
NINGEN EN VERMAKELIJKHEDEN. 
- ARTIKEL 55 VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN OP DE INKOMSTENBELASTINGEN 'fOE
PASSELI.JK. 

6o TAXE OP DE OPENBARE VERTO
NINGEN ElN VERMAKELIJKHEDElN. 
- BELASTINGGRONDSLAG ZIJNDE HET CIJFER 
VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN. - VESTIGING 
VAN BELASTING OF AANVULLENDE AANSLAG, ZO 
HET AANGEGEVEN CIJFER ONJUIST IS, ZELFS 
WANNEER DE AANGIFTE VAN DE BELASTING
PLICHTIGE REEDS AANGENOMEN WERD. 

7° TAXE OP DE OPENBARE VERTO
NINGEN ElN VERMAKELIJKHElDEN. 
- FORFAITAIR BEPALEN VAN DE BELASTING-
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GRONDSLAG. - FACULTATIEF STELSEL WELK 
DE VESTIGING OP HET WERKELIJK INKOMEN 
NIET UITSLUIT. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - FORFAITAIR BEPALEN 
VAN DE GRONDSLAG VAN DE BELASTBARE IN
KOMSTEN. - STELSEL WELK DE BELASTING
PLICHTIGE AAN HET ONDERZOEK DOOR DE 
FISCUS NIET ONTTREKT. 

Jo De tawatie van de openbaTe ve?·tonin
gen en ve1·malcelijkheden is geg1·ond op· 
de br~tto ontvangsten van alle aaTd. 
(Bij koninklijk besluit van 22 Septem
ber 1927 samengeschakelde wetten be
treffende de taxes op de openbare verto
ningen en vermakelijkheden, art. 1.) 

2° Bij wijziging van aTtikelen 3 en 4 van 
de samenge8chakelde wetten betrefjende 
de tawes op de openbare veTtoningen en 
vermalcelij kheden, mogen de belastbare 
ontvangsten torfaitair bepaald wo1·den 
onde1· de dam· de Minister van financien 
voo1· te sclwijven voo1·waaTden. (Wet 
van 4 Juli 1930 tot wijziging van de wet
geving inzake de met de rechtstreekse 
belastingen gelijkgestelde bijzondere 
taxes.) 

3° Het stelsel van fm·faitai?·e bepalin,q fler 
aan de tawe op de openbaTe ve1·toningen 
en ve1·makelijkheden onde1·wo1'pen ont
vangsten bestaat in een raming dezer 
inlcomsten volgens dom· de wet bepaalde 
gegevens en berust vooTee1·st op de ver
lrlaTing van de belanghebbende. (Wet 
van 4 Juli 1930 tot wijziging van cle wet
geving inzake met cle rechtstreekse be
lastingen gelijkgestelcle taxes ; bij ko
ninklijk besluit van 22 September 1927 
samengeschakelcle wetten betreffencle de 
taxes op de openbare vertoningen en 
vermakelijkheden, art. 1 en 3; samen
geschakelde wetten op de inkomstenbe
lastingen, art. 53.) 

4° Het stelsel van fo1·[aitai1·e bepaling der 
aan de tawe op de openba1·e ve1·toningen 
en vermakelijkheden onderwo1·pen ont
vangsten verondeTstelt de ve1·plichting, 
voor de belanghebbende, de door de wet 
bepaalde elementen aan te geven, om 
aan het behem· toe te laten 1tit deze 
elementen het juiste bedTag de1· inkom
sten of ontvangsten at te leiden. (Wet 
van 4 Juli 1930, art. 3, par. 2; samen
geschakelde wetten op de inkomstenbe
lastingen, art. 53 en 55.) 

5° Artilcel 55 van de samengeschakelde 
wetten op fle inlcomstenbelastingen is, 
behoudens ande1·sl~tidende beschikkin
gen, toepasselijk op de met de inkomsten
belastingen gelijlcgestelde bijzondere 
tawes, nameUjlc op de tawe op de open
bare ve1·toningen en veTmakelijkheden. 
(Samengeschakelde wetten op de inkom-

stenbelastingen, art. 79; wet van 4 Juli 
1930, art. 16.) 

6° In zalcen van tawes op de openba1·e ver
toningen en ve1·makelijlcheden neemt 
het behee1· als belastingg1·ondslag het 
cij[e1· van de aangegeven inkomsten aan, 
tenzij dit cij[e1· onjuist wordt bevonden; 
het mag ove1·gaan tot vestiging van be
lasting of tot aanvullende aanslag, het
zij wegens onj1tistheid in cle aangegeven 
elementen, hetzij u!egens onhtistheid in 
het uit deze elementen afgeleid bed1·ag, 
zelfs wanneer de aangifte van cle belas
tingpUchtige reeds aangenomen we1·d. 
(Samengeschakelcle wetten op cle inkom
stenbelastingen, art. 55 en 79.) 

7o Het stelsel van tm·faitah·e bepaling van 
de belastinggrondslag in zaken van tawes 
op de openba1·e veTtoningen en vermake
lij lcheden heeft slechts een facultatief 
ka1·alcter in hoofde van de Ministe1· van 
financii:in en sluit de vestiging op het 
werkelijlc inlcomen niet uit. (Wet van 
4 Juli 1930, art. 3, par. 2.) 

go Het stelsel van forfaitai?·e bepaling van 
de gmndslag van de belastba1·e inkom
sten in zalcen van bed1"'ijfsbelastingen 
ontt1·elct de belastingplichtige niet aan 
het oncle1·zoelc uitgeoefend door de fiscus 
overeenkomstig a1·tikel 55 van de samen
geschalcelde wetten op de inkomstenbe
lastingen. (Samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen, art. 28.) 

(KEDZIERSKY, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op g Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste miclclel : schending van 
artikel 3, paragraaf 2, van de wet van 
4 Juli 1930 (art. 4bis van de samengescha
kelde wetten betreffende de taxe op de 
openbare vertoningen en vermakelijkhe
den), doorclat het bestreden arrest beslist 
dat de taxes overeenkomstig met de wet, 
en niet volgens overeenkomsten op het 
ruw beclrag cler ontvangsten verschuldigd 
zijn, dat het stelsel van « forfait >> enkel 
een regeling van de heffing van de taxes 
betreft, dat deze regeling de door de wet 
bepaalde schuld niet verandert; clan wan
neer het forfaitair stelsel op zichzelf een 
volledig geheel en niet enkel een regeling 
van de heffing uitmaakt, dat het de wil is 
van de wetgever, een middel van vereen
voucliging in te stellen, waaraan de belas
tingplichtige of het beheer een einde kun
nen maken om, voor de toekomst, het stel
sel . van cle belasting op de werkelijke 
bruto ontvangsten in de plaats te stellen : 
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Uverwegende dat kracbtens artikel 1 
van de ~amenge~chakelde wetten van 
22 September 1927 betreffende de taxes op 
de vertoningen en openbare vermakelijk
heden, de taxatie op de bruto ontvang
sten van alle aard gesteund is ; dat artike
len 3 en 4 de controolmaatregelen voor
scbrijven ten einde deze bruto ontvang
sten te bepalen ; 

Overwegende dat artikel 3, paragraaf 2, 
van de latere wet van 4 Juli 1930, bij wij
ziging van bovenbedoelde artikelen 3 en 4, 
toelaat de belastbare ontvangsten for
faitair te bepalen onder de door de Minis
ter van financien voor te scbrijven voor
waarden; 

Overwegende dat, waar deze artikelen 3 
en 4 voor bet bepalen van de bruto ont
vangsten een voorgescbreven controle voor
zagen, artikel 3, paragraaf 2, van de 
wet van 4 Juli 1930 voortaan toelaat deze 
helastbare ontvangsten forfaitair te be
palen; 

Overwegende dat bet forfaitair stelsel 
bestaat in een raming van de belastbare 
inkomsten of ontvangsten volgens door de 
wet bepaalde gegevens en dat dit stelsel, 
zoals het bestreden arrest er op wijst, 
vooreerst op de verklaring van de belang
bebbende berust; 

Overwegencle dat, krachtens artikel 55 
van de samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen - toepasselijk lui
dens artikel 79 van deze wetten op de met 
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
speciale taxes, beboudens andersluidende 
beschikkingen, en luidens artikel 16 van 
de wet van 4 Juli 1930- de administratie 
als belastinggrondslag bet cijfer van de 
aangegeven inkomsten aanneemt tenzij clit 
cijfer onjuist wordt bevonden, dat zij ge
beurlijk tot vestiging van belasting of tot 
aanvullencle aanslag mag overgaan zelfs 
wanneer de aangifte van de belasting
plicbtige reeds aangenomen werd; 

Overwegende, ter zake, dat bet bestre
den arrest vaststelt dat de administratie 
tot een aanvullencle aanslag ten laste van 
aanlegster overgegaan is in de omstandig
beden welke het arrest aanduidt, en gelet 
op deze omstandigbeden, voor bet gebeel 
litigieus tijdperk van de exploitatie, bet 
juist bedrag der ontvangsten I1eeft be
paald; 

Overwegende dat bet forfaitarr stelsel 
de verplicbting veronderstelt voor de be
langhebbencle de door de wet bepaalde 
elementen aan te geven om aan bet bebeer 
toe te Iaten nit deze elem:enten het juiste 
bedrag der inkomsten of ontvangsten af 
te Ieiden ; 

Overwegende derhalve dat, kracbtens 
artikel 55 van de samengescbakelde wet
ten, bet beheer deze aangifte berzien mag, 
zelfs indien zij reeds aangenomen werd, 
betzij wegens onjuistbeid in de aangege-

ven elementen, betzij wegens onjuistbeid 
in bet nit deze elementen afgeleid beclrag; 

Dat het middel naar recbt faalt; 
Over bet tweecle miclclel : scllencling der 

artikelen 79 en 55 van de samengescba
kelcle wetten op de inkomstenbelastingen, 
cloordat bet bestreden arrest aanneemt 
dat << de aangifte van ondertekenende al
boewel op een forfaitair cijfer gegrond, 
van geen uitzondering wegens toepassing 

-van artikel 55 van de samengescbakelcle 
wetten op de inkomstenbelastingen geniet, 
wat de wijziging in de loop van bet aan
slagjaar betreft >>; clan wanneer naar luid 
van artikel 79 van de samengescbakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen de be
palingen van titel III van gezegde wetten 
slecbts van toepassing zijn « beboudens 
andersluidencle bepalingen van de wetten 
tot regeling dezer taxes», en de uitdruk
kelijke bepaling van artikel 3, para
graaf 2, van de wet van 4 Juli 1930 
(art. 4bis van de samengescbakelde wetten 
in zake de taxe op de openbare vertonin
gen en vermakelijkbeclen) betreffende de 
forfaitaire vaststelling der belastbare ont
vangsten naar de wil van de wetgever 
client te worden verstaan als een anders
luidende bepaling in de zin van artikel 79 
van de samengescbakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen en bijgevolg de toe
passing van artikel 55 uitsluit : 

Overwegende dat, tot vrijstelling van 
de toepassing der bepalingen van titel III 
van de samengeschakelde wetten, arti
kel 79 alsmede artikel 16 van de wet van 
4 Juli 1930 een bescbikking van de wet 
vereisen die de inning van de bijzondere 
taxe regelt, wat ter zake niet bet geval 
is· · 

Overwegende dat de bewering volgens 
welke de forfaitaire grondslag alle an
dere wijze van belasting uitsluit en name
lijk de vestiging op bet werkelijk inkomen, 
ongegrond is ; dat zij niet aileen indruist 
tegen bet princiep zelf van de fiscale wet
geving volgens welk cle grondslag op bet 
wezenlijk' inkomen berust maar ook het 
facultatief karakter in boofde van de 
Minister van financien van de forfaitaire 
belasting miskent ; 

Overwegencle daarenboven dat artikel 28 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen bet forfai
tair bepalen van de grondslag toelaat 
zonder de belastingplichtige te onttrekken 
aan bet onderzoek van de fiscus uitge
oefend overeenkomstig artikel 55; dat men 
niet kan aannemen dat de wetgever de 
belastingplicbtige aan een verscbillende 
bebancleling beeft willen onderwerpen 
naarmate deze wordt toegepast op de in
komstenbelasting of op de taxe die met 
deze is gelijkgesteld ; 

Dat bet middel recbtelijke grondslag 
mist; 
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Om die redenen, -verwerpt de voorzie
ning; veroord(,elt aanlegster tot de kosten. 

27 Februari 1951. - 2• kamer. - Voor
zitte?·, H. de Cocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve?·, H. de Clippele. - Gelijkluidende 
conclu.sie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

1• KAMER. -,I Maart I95I 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AANBOD VAN BEWIJS. - ARREST VASTSTEL
LENDE DAT DE FElTEN MET GEEN VOLDOENDE 
NAUWKEURIGHEID UI'l'EENGEZET ZIJN. 
ARREST GEMO'l'IVEERD. 

Is gemotiveerd het arrest dat het aanbod 
van bewijs van zelcere teiten verwerpt 
om de 1·eden dat die feiten onder mem· 
wat de omstandigheden van tijd en 
plaats a.angaat met geen voldoende 
na~twlceu?·igheid uiteengezet zijn, om het 
bewijs er van toelaatbaar te malcen. 

·(DE VOGELAER, T. HUYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending vim 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest, uitspraak doende 
over de tegenvordering tot echtscheiding 
van aanlegster, heeft nagelaten het in haar 
eerste v66r het hof genomen conclusies 
sub nummer 6 aangevoerde feit te beant
woorden, en doordat de beslissing dienten
gevolge onvoldoende is gemotiveerd : 

Overwegende dat aanlegster v66r de 
eerste rechter, tot staving van haar te
geneis tot echtscheiding zes feiten inriep 
welke zij aanbood te bewijzen, onder 
meer, sub nummer 5 << dat verweerder op 
tegeneis, met zekere dame L ... betrekkin
gen onderhield welke voor zijn vrouw ten 
zeerste. beledigend waren >> ; 

Overwegende dat de eerste rechter de 
feiten sub nummers 3, 4 en 5 welke door 
aanlegster werden aangevoerd, wegens 
hun onnauwkeurigheid heeft beschouwd 
als niet tot bewijs kunnende worden toe
gelaten; 

Overwegende dat aanlegster bij conclu
sies vo6r het hof van beroep er om ver
zocht tot het bewijs te worden toegelaten 
'~'an feiten waarvan bet zesde en laatste 
luidde « dat geintimeerde met een zekere 
dame L... betrekkingen onderhield welke 
voor zijn vrouw ten zeerste beledigend 

waren, zich in 1946 in het openbaar met 
haar vertonende, terwijl hij vrouw .en 
kind in de echtelijke waning aileen liet »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist « dat de eerste rechter te recht ... 
feiten 3, 4 en 5 als ontbrekend aan nauw
keurigheid heeft verworpen » ; 

Overwegencle dat het arrest, door zich 
clerwijze uit te clrukken, antwoorcl heeft 
verstrekt op het aanbod van bewijs van 
de feiten die door aanlegster s~tb num
mer 5 in haar conclusies in eerste· aanleg 
en S7tb nummer 6 in haar conclusies in bo
ger beroep werclen aangehaald; 

Overwegende clat, voor zoveel het sub 
nummer 6 van de conclusies in boger 
beroep aangehaalde feit omstancliger 
werd uiteengezet clan in zijn opgave s~tb 
nummer 5 van de conclusies in eerste 
aanleg, het bestreden arrest clit verschil 
in aanmerking heeft genomen door te 
verklaren « dat de wijzigingen welke be
roepster vo6r het hof in de uiteenzetting 
van deze feiten heeft aangebracht, aan 
deze geen voldoende nauwkeurigheid ver
lenen, om het bewijs er van toelaatbaar 
te maken onder meer, wat cle omstandig
heden van tijd en plaats aangaat » ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen voortvloeit clat het arrest de conclu
sies heeft beantwoord en derhalve noch 
het aan deze verschuldigde geloof, noch 
artikel 97 van de Grondwet heeft ge
geschonden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning, veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

1 Maart 1951. - 1• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Yerslaggever, H. Bareel. -
Geli.ilcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele en Si
mont. 

1• KAMER. - I Maart I95I 
1° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. 

GEEN IDENTil'ElT VAN OORZAAK EN VOORWERP 
'l'USSEN TWEE OPEENVOLGENDE VORDERINGEN.-
0MS'l'ANDIGHEID WELKE TEN OPZICH'l'E VAN 
ZEKERE AANSPRAKEN VAN EEN PARTIJ HET 
BESTAAN VAN' ZULKE IDENTITEIT NIET illT
SLUIT. 

2o REQUEST CIVIEL. - PERSOONLIJK 
OPZET VAN EEN PARTIJ. - PROCEDURE 
VREEMD AAN DE IN BELGISCH CONGO TOEPAS
SELIJKE WETGEVINO. 

3° GEWIJSDE. - BURGERLI.JKE ZAKEN. 
0PZE'l' VAN EEN PARTIJ. - LAAT AAN DE 
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RECHTER ENKEL TOE HET GEWIJSDE BINNEN 
DE DOOR WET GESTELDE PERKEN TE MISKEN
NEN. 

1 o Uit de vaststeUing dat de oorzaak en 
het voorwerp van een vordering waar
over definitief ttitspraalc werd gedaan 
en die met een nadien tussen dezelfde 
partijen ingestelde vo1·dering niet iden
tiek zijn kan niet wo1·den afgeleid dat 
zttlke identiteit ten opzichte van geen 
enlcele aanspmak of betwisting bestaat 
welke door een partij in het ene of het 
andere geding werd opgeworpen, noch, 
dienvolgens, dat de 1·echter een. aan
spniak, wie1· g1"0n(l met het m·oeger ge
wijsde onve1·enigbaa1· is, zott mogen aan
nemen (1). 

2° Het reqttest C'iviel, waarvoor artikel 480 
van het Wetboelc van burgerlijke rechts
vordering de voorwaarde bepaalt, onder 
meer in geval van persoonlijk opzet, is 
vreemd aan de in Belgisch Congo toe
passeUjlce wetgeving. 

so De 1·echte1· vermag, zelfs wegens opzet 
ener pa1·t'ij, enkel het gewijsde misken
nen, wannee1· een wetsbepaling hem 
daar toe machtigt en in de bij deze 
voorziene omstand·ig he den. 

(DE BACKER EN WITTERWULGHE, 
T. COMPAGNIE (( GEOMINES )).) 

ARREST. 

HET HOF; - Gele.t op het bestreden 
arrest, op 29 Mei 1948 door het Hof van 
beroep te Bi·ussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Belgische Grondwet, 
29, inzonderheid 29, derde alinea, van de 
wet op het beheer van Belgisch Congo 
van 18 October 1908, gewijzigd bij arti
kel S van de wet van 15 .April 1924 waar
bij het rechtsgebied van het Hof van ver
breking tot Belgisch Congo uitgebreid en 
artikel 29 van de wet op het beheer van 
Belgisch Congo gewijzigd wordt, 1S50, in
zonderheid 1S50, so, 1S51, 1S52, 1S82 en 
1S8S van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 
van het decreet van SO Juli 1888 en 226, 
inzonderheid 226, 2°, 227 en 228 van het 
eerste boek van het in Belgisch Congo 
vigerend Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest als niet gegrond de vor
dering van aanlegster heeft afgewezen 
welke er toe strekte het nadeel te doen 
herstellen dat in een vroeger geding tus
sen de partijen hetwelk bij arrest van 

(1). Raadpl. DE PAGE, bd. III; n" 938 en 
938bis; verbr., 29 Mei 1913 (Bull. en PASIC., 

1913, I, 281) ; 22 April 1926 (ibid., 1926, I, 
342); 15 Januari 1942 (ibid .• 1942, I, 12, en de 
conclusie van de H. procureur-generaal Gesche). 

het Hof van beroep te Elizabethstad, van 
22 September 1928, werd berecht, door het 
opzet van verweerster aan haar rechts
voorgangers werd berokkend, en in dier 
voege heeft beslist onder het voorwendsel 
dat er, aangaande de waarde van de liti
gieuze mijn door dit arrest gewijsde zaak 
zou. geweest zijn en dat dit gewijsde de 
gerechtelijke vastste1ling van het be
weerde nadeel zou beletten aangezien dit 
nadeel enkel kan worden bewezen door 
het bepalen van het verschil tussen de 
waarde van de mijn zoals zij dan het Hof 
te Elisabethstad op de door dit hof aange
nomen datum vastgesteld werd en de 
waarde welke, naar aanlegster beweert, 
gezegde mijn op gezegde datum zou heb
ben gehad, dan wanneer het anderzijds 
vaststelt dat de opeenvolgende vorderin
gen noch dezelfde oorzaak noch hetzelfde 
voorwerp hadden en derhalve dat de nood
zakelijke voorwaarden opdat de exceptie 
van gewijsde zou kunnen worden aange
nomen in zake niet verenigd waren, zo
doende de wetsbepalingen met betrekking 
tot het gezag van het gewijsde schen
dencl en, in elk geval, zijn beslissing 
gronclend op tegenstrijdige motieven, het
geen met het ontbreken van motieven ge
lijkstaat, en doorclat het bestreclen arrest 
alzo aan aanlegster onrechtmatig het her
stel heeft geweigerd waarop zij gerechtigd 
was aanspraak te maken : 

Overwegende dat uit de door het bestre
den arrest gedane vaststelling dat de oor
zaak en het voorwerp van de bij het Hof 
van beroep te Elizabethstad aangebrachte 
zaak en die van cle vorclering welke na
dien bij het Hof van beroep te Brussel 
werd aangebracht niet iclentiek zijn, niet 
kan worden afgeleid dat geen iclentiteit 
van oorzaak en voorwerp bestaat ten 
opzichte van enige aanspraak of betwis
ting welke door een partij . in het ene en 
het andere geding werd opgeworpen ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Elizabethstad definitief heeft beslist 
dat aanlegster recht had op 4 t. h. van 
de in geld omzetbare waarde op de 26 Fe
bruari 192S van de mijn te Manono en 
namelijk op 4 t. h. van 50.000.000 frank of 
2.000.000 frank; 

0Yerwegende dat het als principe geldt 
dat het gezag van het gewijscle niet 
tot het clispositief van cle beslissing be
perkt is maar eveneens van toepassing is 
op de motieven welke de noodzakelijke 
grond van het dispositief uitmaken en het 
uitleggen; 

Overwegende .dat, indien het .denkbaar 
is dat, zonder het gewijsde te schenden 
voortvloeiend nit de beslissing die defi
nitief de nit kracht van .de contractuele 
verbintenissen van de verwerende partij 
verschulcligde som vast gesteld heeft, ze
kere bedragen van schaclevergoeding, 


