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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroord(:elt aanlegster tot de kosten. 

27 Februari 1951. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. de Oocqueau des lVlottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag. 
gever, H. de Olippele. - Gelijlclttidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

l e 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'rEENGEZET ZIJN. 
ARREST GEMOTIVEERD. 

Is gemotiveerd het ar1·est dat het aanbod 
van be-wijs van zelcere jeiten ver-werpt 
om de 1·eden dat die jeiten onde1· mem· 
wat de omstandigheden van tijd en 
plaats aangaat met geen .voldoende 
nattwlcett1"igheid uiteengezet zijn, om het 
be-wijs er van toelaatbaar te malcen. 

·(DE VOGELAER, T. HUYS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Mei J950 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 echtscheicling 
van aanlegster, heeft nagelaten het in haar 
eerste v66r het hof genomen conclusies 
sttb 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 v66r het hof van beroep er om ver· 
zocht tot het bewijs te worden toegelaten 
van feiten waarvan het 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 woning alleen 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 » ; 

Overwegende dat het arrest, door zich 
derwijze uit te drukken, antwoord heeft 
verstrekt op het aanbod van bewijs van 
de feiten die door aanlegster sttb num
mer 5 in haar conclusies in eerste· aanleg 
en sttb nummer 6 in haar conclusies in ho
ger beroep werden aangehaald ; 

Overwegende dat, voor zoveel het sub 
nummer 6 van de conclusies in hoger 
beroep aangehaalde feit omstandiger 
werd uiteengezet dan in zijn opgave sttb 
nummer 5 van de conclusies in eerste 
aanleg, het bestreden arrest dit verschil 
in aanmerking heeft genomen door te 
verklaren « dat de wijzigingen welke be
roepster v66r 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 de omstandig
heden van ti.id en plaats aangaat »; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen voortvloeit dat 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. - Verslaggever, H. Bareel. -
Geli.ilcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele en Si
mont. 

1" KAMER. -I Maart I95I 
1o GEWIJSDE. - BURGERUJKE ZAKEN. 

GEEN IDENTll'EIT VAN OORZAAK EN VOORWERP 
TUSSEN TWEE OPEENVOLGENDE VORDERINGEN. -
0MSTANDIGHEID WELKE TEN OPZICHTE VAN 
ZEKERE AANSPRAKEN VAN EEN PARTIJ RET 
BESTAAN VAN ZULKE IDENTITEIT NIET UIT
SLUIT. 

2° REQUEST CIVIEL. - PERSOONLIJK 
OPZET VAN EEN PARTIJ. - PROCEDURE 
VREEMD AAN DE IN BELGISCH CONGO TOEPAS
SELIJKE WETGEVING. 

3° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
0PZET 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° Uit de vaststelling dat de oorzaak en 
het voorwerp van een vordering waar
over definitief ttitspraak werd gedaan 
en die met een nadien tussen dezelfde 
partijen ingestelde vo1·dering niet iden
tielc zijn lean niet wm·den afgeleid dat 
znlke identiteit ten opzichte van geen 
enkele aansp1·aak of betwisUng bestaat 
wellce door een pa1·tij in het ene of het 
ande1·e geding werd opgeworpen, noch, 
dienvolgens, dat de Techter een aan
sp?·aak, wie1· g1·oncl met het vroege1· ge
wijsde onverenigbaa1· is, zou mogen aan
nemen (1). 

2° Het 1·eqnest c·lviel, waarvooT artilcel 480 
van het 1V etboelc van burgerlijlce rechts
vordering de voo1'waa1·de bepaalt, onder 
meer in geval van persoonlijk opzet, is 
v1·eemd aan de in Belgisch Oongo toe
passelijke wetgeving. 

3° De 1·echte1' vermag, zelfs wegens opzet 
ener part-lj, enlcel het gewijsde misken
nen, wannee1· een wetsbepaling hem 
daa1· toe machtigt en in de bij deze 
voorziene omstand·igheden. 

(DE BACKER EN WITTERWULGHE, 
T. COMPAGNIE « GEOJ\UNES >>.) 

ARREST. 

HET HO-F; - Gele_t op het bestreden 
arrest, op 29 Mei 1948 door het Hof van 
beroep te Brussel 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 3 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, 1350, in
zonderheid 1350, 3°, 1351, 1352, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 
van het decreet van 30 Juli 1888 en 226, 
inzonderheid 226, 2°, 227 en 228 van het 
eerste boek van het in Belgisch Congo 
vigerend Burgerlijk Wetboek, doordat bet 
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 ; ver br., 29 Mei 1913 (Bull. en P ASIC., 

1913, I, 281) ; 22 April 1926 (ibirl., 1926, I, 
342) ; 15 J an)lari 1942 (ibid .. 19<l2, I, 12, en de 
concl)lsie van de H. procure)lr-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 vaststelling van het be
weerde nacleel zou beletten aangezien clit 
nacleel enkel kan worden bewezen door 
het bepalen van het verschil tussen de 
waarcle van de mijn zoals zij clan het Hof 
te Elisabethstad op de door dit hof aange
nomen datum vastgesteld wercl en de 
waarde welke, naar aanlegster beweert, 
gezegcle mijn op gezegde datum zou heb
ben gehad, dan wanneer het anderzijds 
vaststelt dat de opeenvolgende vorderin
gen noch dezelfcle oorzaak noch hetzelfde 
voorwerp hadden en clerhalve 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
dend en, in elk geval, zijn beslissing 
grondend op tegenstrijdige motieven, het
geen met het ontbreken van motieven ge
lijkstaat, en doordat het bestreclen arrest 
alzo aan aanlegster onrechtmatig het her
stel heeft geweigercl 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 de vordering welke na
dien bij het Hof van beroep te Brussel 
werd aangebracht niet identiek zijn, niet 
kan worden afgeleid dat geen identiteit 
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 ; 

OverWjegende 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 1923 van de mijn te Manono en 
namelijk op 4 t. h. van 50.000.000 frank of 
2.000.000 frank; 

Overwegende dat het als principe geldt 
dat het gezag van het gewijsde niet 
tot het dispositief van de 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 uit de beslissing die defi
nitief de uit kracht van de contractuele 
verbintenissen van de verwerende partij 
verschulcligde som vast gesteld heeft, ze
kere bedragen van schaclevergoecling, 
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welke tot herstel van het door het opzet 
berokkende nadeel geeist werden, nog in 
een nieuw geding zouden kunnen worden 
toegekend, ofschoon de eis, ten opzichte 
van het voorgaande, niet alle voorwaarden 
vervult welke bij artikelen 1350 en vol~ 
gende van het Burgerlijk Wetboek zijn ge
vergd, zulks het geval niet zijn kan wan
neer, zoals in zake, aanlegster zelf bij con
clusies haar eis tot de omvang van de ge
krenkte contractuele rechten beperkt 
heeft; 

Overwegende dat, aan de andere zijde, 
het request civiel waarvan artikel 480 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering onder meer in geval van per
soonlijk opzet de voorwaarde bepaalt, 
vreemd is aan de wetgeving welke in 
Belgisch Congo toepasselijk is ; 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
arrest, zelfs indien liet aan ge'intimeerde, 
hier verweerster, verweten opzet bewezen 
zou zijn, nochtans aan de beroepster, hier 
aanlegster, niet zou kunnen worden toe
gestaan het bewijs te leveren van het be
weerde nadeel, waarvan, naar zij beweert, 
« de omvang automatisch wordt vastge
steld door de waarde der rechten die alzo 
gekrenkt zijn geweest >> ; 

Dat de rechter over de grond inderdaad 
te recht meent dat, om het nadeel te be
wijzen welk haar, naar zij beweert, be
rokkend werd, de beroepster zou dienen te 
bewijzen dat, in strijd met wat door het 
Hof van beroep te Elizabethstad defini
tief beslist werd de in geld omzetbare 
waarde van de mijn op de 26 Februari 
1923 50.000.000 frank overschreed en dat 
het aan beroepster toekomend · aandeel 
2.000.000 frank overschreed, en dat het 
principe van het gewijsde zich daarte
gen verzet; 

Dat het bestreden arrest alzo een juiste 
toepassing heeft gedaan van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen en 
zijn dispositief geenszins door tegenstrij
dige motieven heeft gerechtvaardigd; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 29, inzonderheid 29, derde alinea, 
van de wet op het beheer van Belgisch 
Congo van 18 October 1908, gewijzigd bij 
artikelen 3 van de wet van 15 April 1924 
waarbij het rechtsgebied van het Hof van 
verbreking tot BeJgisch Congo uitgebreid 
en artikel 29 van de wet op het beheer 
van Belgisch Congo gewijzigd wordt, van 
artikelen 1 en 2 van het decreet van 
30 Juli 1888 en 226, inzonderheid 226, 2°, 
227 en 228 van eerste boek van het in 
Belgisch Congo vigerend Burgerlijk Wet
boek, 1350, inzonderheid 1350, 3°, 1351, 
1352, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 1107, 1109, 1116, 2052 en 2053 van 
hetzelfde Wetboek, van het principe 
Fmus omnia C01Tumpit en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 

arrest de vordering van aanlegster als 
niet gegrond heeft afgewezen welke er 
toe strekte het nadeel te doen herstellen 
dat door het opzet van verweerster aan 
haar rechtsvoorgangers werd berokkend 
in een vroeger geding tussen de partijen 
hetwelk bij arrest van het Hof van beroep 
te Elizabethstad van 22 September 1928 
werd berecht, onder voorwendsel dat het 
uit dit arrest voortvloeiende gewijsde, 
wat de waarde van de litigieuze mijn 
aangaat, de gerechtel~jke vaststelling van 
het beweerde nadeel ·zou beletten, aange
zien dit nadeel enkel kan worden bewezen 
door het bepalen van het verschil tussen 
de waarde van de mijn zoals zij door het 
Hof van Elizabethstad op de door dit hof 
aangeuomen datum vastgesteld werd en de 
waarde welke, naar aanlegster beweert, 
gezegde mijn op gezegde datum zou gehad 
hebben, ofschoon het door het bestreden 
arrest niet betwiste opzet van verweerster 
noodzakelijk het gerechtelijk oneigenlijk 
contract en derhalve het uit voornoemd 
arrest van het Hof te Elizabethstad voort
vloeiende gewijsde ongeldig maakte, en 
belette dat verweerster zich in zake gel
dig op het gezag van het door laatstge
noemd arrest gewijsde zou beroepen, on
der meer om zich aan de verplichting te 
onttrekken het door haar opzet veroor
zaakte nadeel te herstellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
wordt verwetim als niet gegrond de eis 
te hebben verworpen welke er toe strekte 
het door het opzet van verweerster, ge
intimeerde v66r het hof van beroep, be
rokkende nadeel te doen herstellen, dan 
wanneer het door het bestreden arrest 
niet betwiste opzet noodzakelijk het ge
rechtelijk oneigenlijk contract en derhalve 
het uit het arrest van het Hof van beroep 
te Elizabethstad voortvloeiende gewijsde 
ongeldig maakte, en aldus belette dat de 
exceptie van gewijsde zaak zou worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat, in strijd met wat de 
voorziening staande houdt, de gecriti
seerde beslissing geenszins het bestaan 
van het ingeroepen opzet heeft aangeno
men maar zich er toe beperkt heeft de 
werkelijkheid er van te onderstellen, om 
er nit te besluiten dat, zelfs in deze on
derstelling, de eis niet gegrond zou ge
weest zijn ; 

Overwegende daarenboven dat het opzet 
aan de rechter enkel toelaat het door een 
der partijen ingeroepen gewijsde te mis
kennen indien een wetsbepaling hem daar 
toe machtigt en in de bij deze voorziene 
omstandigheden ; dat de in de kolonie 
vigerende burgerlijke wetgeving geen der
gelijke bepaling inhoudt ; 

Dat het middel aldus niet kan worden 
aangenomen ; 

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

1 Maart 1951. - 1 e kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleiters, HH. Delacroix en 
Simont. 

16 KAMER. - 1 Maart 1951 
1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.- BE

TEKENING VAN EEN VONNIS. - HERHAALD BE
VEL. - GE~OTIVEERDE EN MET DE TERMEN 
VAN DTE AKTEN VERENIGBARE INTERPRETATIE. 
- SOUVEREINE INTERPRETATIE. 

2° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- NIET BIJ VOORRAAD UITVOERBAAR VONNIS. 
- P ARTIJ DIE HET VONNIS DOET BETEKENEN 
MET AANMANING TOT UITVOERING DER VEROOR· 
DELINGEN. - KORT NADIEN, BETEKENING VAN 
EEN HERHAALD BEVEL. - VoORBEHOUD BE· 
TREFFENDE ENKEL ANDERE RECHTEN OF VOR~ 
DERINGEN. - BERUSTING. 

1 o De gemotiveeTde interpretatie, die de 
1·echter over de grond geett aan het em
ploot van beteTcening van een vonnis en 
aan een herhaald bevel, is souverein, 
wanneer zij met de termen van die · 
alcten verenigbaar is (1). 

2° De rechter over de grond beslist wet
telijTc dat. in een niet bij voorraad ttit
voerbaa?" 1;onnis bm·ust wo1·dt door de 
partij die dat vonnis aan de tegenpa?·tiJ" 
floet betelcenen met aanmaning tot uit
voering de1· uitgesprolcen ve?·oo?·delingen 
en nadien onde1· enlcel voo1·behoud van 
andere rechten of vm·de?·ingen een her
haald bevel doet beteTcenen (2). 

(LECLERCQ, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
CONSTRUCTION DE MA'llERIEL THERMIQUE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 December 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(1) Verbr., 6 October 1947 (Arr. Verbr., 
1947, blz. 311; Bull. en PASIC., 1947, I, 403); 
24 Februari 1949 (Bull. en PAsiC., 1949, I, 164). 

(2) Raadpl. verbr., 28 November 1901 (Bull. 
en PASIC., 1902, I, 46); 14 December 1939 (ibid., 
1939, I, 517); 16 December 1948 (Arr. Verb1·., 
1948, biz. 641; Bull. ert PASIC., 1948, I, 725); 
13 Januari 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 25; 
Bull. en PAsiC., 1949, I, 28).; 3 November 1949 
(Arr. Verbr., 1950, blz. 107; Bull. en PAsic., 

1950, I, 116); verbr. Fr., 25 November 1931 
(Sirey, 1932, 1, 145). 

Over het eerste middel : schending. van 
artikelen 1111, 1334, 1317, 1319, 1320, 1322 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
met betrekking tot het aan de akten ver
schuldigde geloof en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de mening 
is toegedaan geweest dat de vermelding 
welke in het exploot van betekening van 
de vonnissen voorkomt, te weten << onver
minderd alle andere verschuldigde sam
men, rechten, vorderingen, interesten en 
kosten van teimitvoerlegging ll niet van 
de bedoeling deed blijken de rechten op 

. het hoger beroep voor te behouden, alzo 
van mening zijnde dat de hierboven over
genomen vermelding, gelet op de in de 
tekst door haar ingenomen plaats en op 
haar bewoordingen, enkel de waarde had 
van een gebruikelijke clausule en aldus 
andere rechten bedoelde dan die waarvan 
de uitoefening door onderhavige vordering 
werd vervolgd, dan wanneer de in de 
exploten van betekening ingevoegde ver
melding juist voor doel lieeft de rechten 
der partijen te vrijwaren, en dat het feit 
dat deze vermelding in het exploot van 
de op verzoek van aanlegger gedane be
tekening van de vonnissen is ingelast 
geweest duidelijk van zijn voornemen 
deed blijken om zich, ofschoon hij de 
betaling vervolgde van de vergoedingen 
welke hem toegestaan waren geweest, het 
recht (met inbegrip van het hoger beroep) 
voor te behouden op de hogere vergoedin
gen welke hem. geweigerd waren geweest 
en dan wanneer het arrest, door der
wijze te beslissen, het aan de formele ver
meldingen van de deurwaardersakte ver
schuldigd geloof heeft geschonden en na
gelaten heeft de gegrondheid te onder
zoeken van de grieven welke aanlegger 
tegen het vonnis aanvoerde : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om het door aanlegger ingestelde hoger 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren, er 
op wijst dat aanlegger het beroepen von
nis aan verweerster heeft doen betekenen, 
met aanmaning tot betaling van de ten 
laste van verweerster uitgesproken ver
oordelingen, in hoofdsom, interesten en 
kosten en dat hij kort nadien een her
haald bevel deed betekenen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, in deze exploten van betekening· en 
van herhaald bevel, de opgave van de 
verschuldigde sommen gevolgd wordt door 
de gedrukte vermelding « onverminderd 
alle andere verschuldigde sommen, rech
ten, vorderingen, interesten en kosten van 
tenuitvoerlegging ll ; 

Overwegende dat het arrest, uit de 
plaats welke gezegde vermelding in de 
tekst der exploten inneemt alsook uit de 
bewoordingen waarin zij is gesteld af
leidt dat zij geen andere draagwijdte 
heeft dan aanleggers recht op de invor-
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dering van andere sommen welke hem 
;nog zouden . kunnen verschuldigd zijn, 
voor te behouden en dat zij geenszins van 
bet voornemen laat blijken om bet recht 
op bet boger beroep voor te behouden · 

Overwegende dat deze interpretahe 
welke bet bestreden arrest van de liti
gieuze vermeldihg geeft, gemotiveerd is 
en dat zij niet in strijd is met de termen 
er van; dat zij derhalve souverein is; 

Overwegende dat bet middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over bet tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 1319, 1320 
en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, door
dat bet bestreden arrest verklaard heeft 
« dat bet feit de uitvoering te vervolgen 
van een rechterlijke beslissing welke niet 
·bij voorraad uitvoerbaar is en zich ter
zelfdertijd bet recht op bet boger beroep 
voor te behouden, in hoofde van de ver
volger bet aannemen van twee tegenstrij
dige, en dienvolgens onverenigbare, hou
dingen insluit, vermits de tenuitvoerleg
ging van zodanige beslissingen berus
ting in zich sluiL. >>, dan wanneer bet feit 
te erkennen dat een som krachtens een 
vonnis verschuldigd is geenszins in strijd 
is met het voorbeboud gemaakt betref
fende de toekenning van een andere be
lang~·ijkere som wegens dezelfde zaak, 
en bmnen de grenzen van bet exploot van 
recbtsingang; dat er dus tegenstrijdigheid 
bestaat tussen de motieven van bet arrest : 

Overwegende dat dit middel enkel een 
overtollig motief van bet arrest bestrijdt; 

Dat bet dus niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, zonder acbt te slaan 

op de niet betekende memorie welke door 
aanlegger op 16 April 1948 ter griffie werd 
nedergelegd, verwerpt de voorziening ; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot 
.een vergoeding van 150 frank jegens ver
Weerster. 

1 Maart 1951. - 1" kamer. - Voorzit
·t~:w, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijkluidende conolusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Resteau en Delacroix. 

le KAMER. - 1 Maart 1951 
VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
ElSER BEWERENDE DAT HEM LICHAMELIJKE 
LETSELEN TOEGEBRACHT WERDEN. - FOUT 
BEGAAN DOOR EEN MILITAIR OF EEN VERZETS
LID. - 00RLOGSTIJD. - NIET BIJ ARTI
KEL 1 VAN DE BESLUITWET VAN 22 JUNI 
1945 GERECHTVAARDIGDE DAAD VAN EEN MILI
TAIR OF EEN VERZETSLID. - NIET IN DE UIT
OEFENING VAN DE MILITAIRE OF BURGERPLICHT 
GELEDEN SCHADE. - VORDERING TEGEN DE 

VERBR., 1951. - 24 

STAAT OP GROND VAN ARTIKEL 1382 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. - 0NTVANKELIJK
HEID. 

Hij die beweert dat hem, in oorlogstijd 
Uchamelijlce letselen toegebmcht wer~ 
den clooT een tout begaan door een 
militai1· of een gewapend veTzetslid, 
wannee1· clezes claacl niet bij artilcel 1 
van de besluitwet van 22 Juni 1945, ge
wijzigd bij a1·tilcel 2 van de besluitwet 
van 20 September 1945, gerechtvaarcligd 
is en wannee1· de beweerde schade niet 

. in de 1titoetening van de militai1·e of 
burge·rplicht geleden werd, is ontvanlce
Ujk om op grand van a1·tikel1382 van het 
BltrgeTli:ilc Wetboek een vordering in te 
stellen tegen de Staat, wanneer de da
cleT van het ongeoorloofd feit dezes aan
gestelde is. 

(BELGISCHE STAAT, T. MASY EN LUPSIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 10 Januari 1950 door bet Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over bet eerste middel : scbending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 
en 1384 van bet Burgerlijk Wetboek, 420 
van het Wetboek van burgerlijke recbts
vordering, 67, 68, 78, 96, 118 en 119 van de 
Grondwet, doordat bet bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld : « dat Lupsin de 
10 September 1944 van zijn overste een 
verlof had bekomen en, zijn mitrailleur
karabijn bij zich bebbend, zich in bet ge
zelscbap van familieleden en vrienden naar 
bet cafe Masy te Bouvignes begaf; dat bij. 
bet bos inging waar hij een schot had 
horen afvuren en dat hij, niets vastgesteld 
hebbend, weder bet gezelschap vervoegde; 
dat hij de patroonhouder van zijn mitrail
leurkarabijn afzette en naliet de kogel 
welke zich in de loop bevond uit bet 
wapen te nemen; dat hij in bet cafe ging 
zitten met zijn mitrailleurkarabijn op de 
knieen en dat het 'schot door hetwelk bet 
slachtoffer werd getroffen afging toen hij 
zijn wapen · op de grond wou leggen », 
evenwel heeft beslist dat Lupsin in de 
vervulling van zijn taak als gewapend 
soldaat van de weerstand een fout had 
begaan en de Staat, wiens orgaan hij was, 
er toe heeft veroordeeld aan Masy als 
scbadevergoeding een som van 75.000 fr. 
te betalen, dan wanneer : om de verant
woordelijkheid van de Staat in de zaak 
te betrekken, het nodig was dat de aange
stelde of bet orgaan een fout hebbe begaan 
in de uitvoering van een daad welke hij de 
macht en de plkht had te vervullen, dan 
{)Ok wanneer Lupsin, door met familiele
den en vrienden tijdens een verlof een her
berg te bezoeken, een daad stelde welke 
niet tot zijn opdracht als soldaat be-
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hoorde; dat het dienaangaande weinig be
lang heeft dat hij er toe gemachtigd is 
geweest, gedurende zijn verlof zijn mitrail
leurkarabijn te dragen; dat deze mach
tiging niet voor gevolg kan gehad hebben 
dat Lupsin, wat hij ook deed, of hij een 
herberg, een danszaal of om het even 
welke andere vermakelijkheidsinrichting 
zou bezoeken, gedurende heel zijn verlof 
zijn hoedanigheid van orgaan van de 
Staat behield : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel het hof van beroep 
verwijt te hebben miskend dat de verant
woordelijkheid van de Staat in de zaak 
enkel kon betrokken zijn wegens een daad 
van een zijner aangestelden, indien deze 
in de uitvoering van een daad welke hij 
de plicht of de macht had te vervnllen 
een font had begaan; 

Overwegende dat het arrest er nitdrnk" 
kelijk aan herinnert dat de verantwoor
delijkheid van de Staat van deze · voor
waarde afhankelijk is gestelcl ; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel gegrond is op de bewering 
dat cle ten laste van Lupsin aangenomen 
font begaan is geweest terwijl hij zich 
met familieleden en vrienclen in een her
berg bevond ; 

Overwegende echter clat de door het 
arrest gekenmerkte font van Lupsin is, de 
opsporing van vijandelijke soldaten in 
een naburig bos voltrokken zijnde, in strijd 
met zijn plicht, zijn mitrailleurkarabijn 
onvolledig te hebben ontladen; dat dit 
de font is welke het arrest verklaart de 
oorzaak van het dodelijk ongeval te zijn 
geweest; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van 
het besluit van 22 Juni 1945 betreffencle 
de daden die tijdens de vijandelijke be
zetting werden gesteld oin de actie van de 
weerstancl te steunen, beslnit hetwelk 
werd gewijzigd bij m·tikelen 1 en 2 van 
de besluitwet van 20 September 1945 
(nr 1080), van artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 van 
de besluitwet van 19 September 1945 hou
dende overgangsmaatregelen betreffende 
vergoedingen en pensioenen voor de bur
gerlijke oorlogsslachtoffers, 1, 2, 4, 6 en 9 
van het besluit van 20 September 1940 
betreffende de uit de huidige oorlog voort
vloeiende burgerlijke oorlogspensioenen, 
2, .3, 4 en 5 van het besluit van 20 l\fei 
1941 tot wijziging en aanvulling van som
mige bepal:ngen van het besluit van 
20 September 1940, betreffende· de pen
sioenen verleend aan de burgerlijke 
slachtoffers van de huidige oorlog, welke 
bepalingen werden aangevuld bij besluit 

van 14 Jannari 1943, van artikelen 1 en 2 
van het beslnit vail 17 Februari 1944 hou
dende vaststelling van de terugbetaling 
van de medische, pharmaceutische en hos
pitalisatiekosten, verstreken door de bur
gerlijke slachtoffers van de huidige oor
log, 1 en 2 van de wet van 1 April 
1948 houdende overgangsmaatregelen be
treffende vergoedingen aan burgerlijke 
oorlogsslachtoffers 1940-1945, 1 van de wet 
van 1 Juni 1949 tot toekenning van een 
wachtvergoeding op pensioenen aan de 
burgerlijke invalieden van beide oorlo
gen, alsmecle aan de weduwen en wezen 
der burgerlijke slachtoffers van de oor
log 1940-1945, doordat het bestreden ar
rest : 1 o niet geniotiveerd is, wijl het 
geen uitspraak heeft gedaan over de con
clnsie van aanlegger waarbij deze het hof 
er om verzocht Masy bij toepassing van 
de ter zake vigerende wetgeving tot beko
ming van een vergoeding naar de H. Mi
nister van wederopbouw, dienst burger
lijke oorlogsslachtoffers te verwijzen, al
dus artikelen 97 van de Grondwet en 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek schen
dend; 2° 1oor de Staat te ve:roordelen tot 
betaling van de som welke door Lupsin op 
grond van artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek werd geeist, de in het mid
del aangehaalde bepalingen heeft geschon
den, welker toepassing moest leiden tot 
verwijzing naar de H. Minister van we
deropbouw, dienst burgerlijke oorlogs
slachtoffers, tot toepassing van de ter 
zake vigerende wetgeving, aangezien Lup
sin een hancleling had verricht welke be
hoorde tot zijn opdracht als verzetslid 
in de uitvoering van zijn dienst, handeling 
welke een oorlogsfeit was waarvan het 
herstel niet op het Ministerie van lands
verclediging rust : 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met wat in het eerste onderdeel beweerd 
wordt, uitspraak gedaan heej't over de 
conclusie waarbij aanlegger er het hof 
van beroep in subsidiaire orde om verzocht 
verweerder Masy tot inwilliging van zijn 
eis naar de Minister van wederopbouw te 
verwijzen; 

Dat het arrest in zijn motieven vast
stelt clat deze bewering niet gegrond is 
en in zijn dispositief << verklaart dat er 
geen aanleiding toe is de subsidiaire con
clusies van beroeper, aanlegger in ver
breking in te willigen » ; 

Overwegende wat het tweede onderdeel 
aangaat, clat aanlegger in genen dele 
staande houdt dat de dodelijke letselen 
welke aan de dochter van verweerder 
Masy werden toegebracht de door Lupsin 
begane font niet als oorzaak · hebben, 
maar wel clat het herstel van deze schade 
-slechts overeenkomstig de wetgeving aan
gaande het herstel van de oorlogsschade 
kan · worden vervolgd; 
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Overwegende aan de ene zijde, dat het 
arrest vaststelt dat de ongeoorloofde door 
Lupsin begane daad geen van de daden 
is welke bij artikel 1 van de besluitwet 
van 22 Juni 1945, gewijzigd bij artikel 2 
van de besluitwet van 20 September 1945, 
gerechtvaardigd worden verklaard; dat 
indien het middel de schending van deze 
bepalingen inroept, het niet aan<luidt 
waarin het arrest ze zou hebben geschon
den; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
uit het arrest blijkt dat de schade waar
van herstel door verweerder Masy wordt 
vervolgd geen schade is << welke werd ge
leden in de uitoefening van de militaire of 
burgerplicht of in omstandigheden die 
bij artikel 2 van de wet van 26 Augustus 
1947 met de vervulling van dergelijke 
plicht zijn gelijkgesteld >> ; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
door te beslissen dat verweerder Masy 
ontvankelijk was om zijn vordering op 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
te gronden, geen enkele wetsbepaling heeft 
geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
elk der verweerders. 

1 Maart 1951. - 1° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslag_qever, H. Bareel. -
Gelijklltidende corwlusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Resteau en Delacroix. 

2" KAMER. - 5 Maart 1951 

1° VERKEER. - ACHTERLATEN, OP DE OPEN
BARE WEG, VAN VOOR HET VERKEER GEVAAR
LIJKE VOORWERPEN. - MISDRIJF DAT EEN 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS UIT EEN 
DAAD VAN-DE MENS VOORTVLOEIEND FElT ONDER
STELT. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - ACHTERLATEN, OP DE OPEN
BARE WEG, VAN GEVAARLIJKE VOORWERPEN.
ACHTERLATEN -vOORTKOMEND VAN EEN DAAD 
VAN DE MENS. - IN FEITE BERUSTENDE SOU
VEREINE BEOORDELING. 

3° BURGERLIJKE PARTIJ. - VoRDE
RING GEGROND OP ARTIKEL 1385 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. - NIET ONTVANKE
LIJK VOOR DE STRAFRECHTER. 

1 o H et achterlaten, op de openbare weg, 
van voor het verlceer gevaa1·lijke voor
werpen, beteugeld bij artikel12, 1°, van 
de Wegcode en bij artilcel 552, 1°, van 

het Stratwetboelc, maalGt slechts een 
misdrijf uit wannee1· het rechtst1·eelc/J 
of onrechtstreelcs uit een daad van de 
mens voo1·tlcomt (1). 

2° De rechter ove1· de grond beoordeelt 
souverein, in feite, of, ja dan neen, het 
achterlaten, op de openba·re weg, van 
voor het verlceer gevaarlijlce voorwer
pen rechtstreelcs of om·echtst1·eeks uit 
een daad van de mens voortlcomt. 

3° De strafrechter is onbe.voegd _om lcen
nis te nemen va1~ een burgerlijlce vorde
ring gegrond op de burgm·lijlce verant
woordelijlcheid wegens het feit van die
~·en. (Burg. Wetb., art. 1385.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI 
EN DUCKERTS, T. QUOIDBION.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 Juni 1950 in hoger beroep 
door de Oorrectionele Rechtbank te Hoei 
gewezen; 

A. Over de voorziening van het open
baar ministe1'ie : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 552, 1 o, van het Strafwetboek 
en 12, paragraaf 1, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 op de politie 
van het verkeer, doordat het bestreden 
vonnis deze bepalingen niet toepasselijk 
heeft verklaard om de reden dat het ach
terlaten van uitwerpsels van koeien op 
de openbare weg geen rechtstreekse nog 
zelfs onrechtstreekse daad van de mens 
uitmaakte, dan wanneer het woord « ach
terlaten >> op de openbare weg van gevaar
lijke stoffen zelfs de eenvoudige nalatig
heid, het gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg treft : 

Overwegende dat de in het middel be
doelde wetsbepalingen het vrijwillig of 
onvrijwillig gepleegd achterlaten van de 
er in vermelde zaken beteugelen, vanaf 
het ogenblik dat het rechtstreeks of on
rechtstreeks uit de daad van de mens 
voortkomt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder te ontkennen dat dit achterlaten 
uit een eenvoudige nalatigheid kon voort
komen, in feite vaststelt dat het achter
laten in zake noch rechtstreeks noch on
rechtstreeks uit de daad van de mens 
voortkwam; dat deze vaststelling souve
rein is en, dienvolgens, aan het toezicht 
van het Hof ontsnapt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

(1) CRAHAY, Tmite des contraventions de po
lice, n' 213; RIGAUX en TRoussE, Les Codes de 
police, bd. I, biz. 62; Rep. prat. du dr. belge, 
v' Oont1·aventions, n' 76 .. 
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En overwegende dat de substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
techtsvormen werden nageleefd en dat de 
ibeslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Over de voorziening van de burger
Jijke partij Duckerts : 

1.. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vorde
ring gewezen : 

Overwegende dat aanlegger, wiens voor
ziening slechts ontvankelijk is wat betreft 
de kosten van de publieke vordering, geen 
enkel middel inroept en dat het Hof er. 
van ambtswege geen opwerpt; 

2. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over het enig rniddel : schending van 
artikelen 552, 1 o, van het Strafwetboek, 
12, 1°, van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 en 1385 van het Burger
'lijk Wetboek, doordat het bestreden von
nis geoordeeld heeft da t de' aan verweerder 
ten laste gelegde feiten noch rechtstreeks 
noch onrechtstreeks nit de daad van de 
mens voortkwamen, dat er zich een rechts
vraag stelt betreffende het ·juridisch ver
band tussen een persoon en een daad ge
pleegd door het vee waarvan hij de eige
naar is en welke hij bewaakt en waarvoor 
hij, op voet van artikel 1385 van het Bur
gerlijk Wetboek, de verantwoordelijkheid 
draagt : 

Overwegende dat het middel een vraag 
opwerpt met betrekking tot de burgerlijke 
verantwoordelijkheid wegens het -feit van 
dieren welke vreernd is aan het geschil 
aan de strafrechter onderworpen door de 
vordering van de burgerlijke partij, die 
slechts de herstelling kan vervolgen van 
het door de dader van een inbreuk op de 
strafwet berokkend nadeel ; 

Dat het mid del naar · recht faalt; 
Om die . redenen, verwerpt de voorzie

:ningen; laat de kosten van de voorziening 
·van het openbaar rninisterie ten laste van 
de Staat; veroordeelt de burgerlijke par
tij Duckers tot de kosten van haar voor
ziening en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens df verweerder Quoidbion. 

5 Maart 1951. - 2° kamer. - Voorzit
·ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -

-Gelijklttidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
. de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
·- Pleiter, H. Van Ryn. 

2° KAMER. - 5 Maart 1951 
1o. KINDERBIDSCHlllRM~NG. -MINDER

JARIGE VOORWAARDELIJK TER BESCHIKKING 
VAN DE REGERING GESTELD. - VERLEEND UIT
STEL LATER DOOR DE KINDERRECHTER INGE-

TROKKEN OMDAT DE VOOR DIT UITSTEL BE
PAALDE VOORWAARDEN NIET VERVULD ZIJN. -
RECllTERLIJKE BESLISSING EN GEEN ADMINIS
TRATIEVE MAATREGEL. 

2° HOGER BEROEP.- BESLISSING VAN DE 
KINDERRECHTER. - lN1'REKKEN VAN IIET 
UITSTEL VERLEEND DOOR EEN VROEGERE BE
SLISSING WAARBIJ DE MINDERJARIGE TER BE
SCHIKKING VAN DE REGERING GESTELD WERD, 
- HOGER BEROEP ONTVANKELIJK OVEREEN
KOMSTIG ARTIKEL 32 VAN DE WET VAN 
15 MEI 1912. . 

1° Wanneer de kinde1-rechter, na een min
de1·ja1"ige voo1'waa1·delijlc ter beschikking 
va1~ de 1·egering te hebben gesteld, het 
verleend uitstel int·rekt omdat de voor 
dit ttitstel bepaalde voorwaaTden niet 
vervuld zijn, neemt hij geen loutm·e 
admin:istl'atieve beslissing, en wijst hij 
een 1·echte1·lijke beslissing. 

2° Is vatbaar voor hager beroep, overeen
lcomstig artilcel 32 van de wet van 
15 Mei 1912, de beslissing waarbij de 
kinden·echte1·, na een minde1·jarige voor
waardelijlc ter beschiklcing van de rege
r·ing gesteld te hebben, het ve1·leend 
·nitstel inltrelct omdat de voo1· dit uitstel 
bepaa.lde vom·waarclen niet vervulcl ot 
slechts ·in onvolcloende maat vervuld 
zijn. 

(LAMI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 November 1950 in hoger be
roep gewezen door het Hof van beroep te 
Luik, kamer van de kinderrechter in ho
ger beroep; 

I. Voor zoveel de voorziening de beslis
sing bedoelt op 23 Januari 1946 in hoger 
beroep gewezen door de kinderrechter van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik : 

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

II. Voor zoveel de voorziening de be
slissing bedoelt op 12 Juni 1950 in hoger 
beroep door de kinderrechter gewezen : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 32 van de wet van 15 Mei 1912, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
het bevel niet vatbaar is voor hoger be
roep: 

Overwegende dat, bij beslissing van 
23 Januari 1946, de kinderrechter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
overeenkomstig artikel 23 van de wet van 
15 Mei 1912, aanlegger voorwaardelijk ter 
beschikking van de regering had gesteld ; 
dat het verleend uitstel van de vol
gende voorwaarden afhing : << dat de 
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minderjarige van goed gedrag zou zijn, 
regelmatig zou werken, regelmatig naar 
school zou gaan en dat de omgeving van 
het gezin voor zijn opheffing gunstig 
weze>>; 

Overwegende dat, op grond van het 
wangedrag van de minderjarige, de kin
derrechter bij beslissing dd. 12 .Tuni 1950, 
het verleend uitstel introk en beval dat 
het kind « in het centraal rijksgesticht 
van observatie te Mol zal terugkeren », 
en aldus werkelijk ter beschikking van 
de regering zal worden gesteld ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hoger beroep tegen dit bevel niet ont
vankelijk verklaart om nden dat het 
slechts een administratieve beslissing uit
maakt, getroffen in uitvoering van het 
vonnis van 23 Januari 1946; 

Overwegende, weliswaar, dat indien de 
beslissing van 12 Juni 1950 gesteund op 
deze van 23 Januari 1946 een gevolg van 
deze uitmaakt, daaruit niet voortvloeit 
dat zij slechts een administratieve maat
regel is; 

Dat om het toegestaan uitstel in te 
trekken de kinderrechter niet aileen het 
gedrag van de minderjarige en de omge
ving van zijn gezin moest beoordelen, 
maar ook, in de onderstelling dat zekere 
gebreken zouden gebleken zijn, of zij de 
intrekking van het uitstel rechtvaardig
den· 
D~t dergelijke beoordeling en beslissing 

geen loutere administratieve maatregelen 
zijn genomen in uitvoering van het vonnis 
van 23 Januari 1946; dat de kinderrechter, 
die als rechter is opgetreden, wanneer hij 
het uitstel verleend heeft en de voorwaar
den ervan bepaald heeft, noodzakelijk in 
dezelfde hoedanigheid handelt wanneer 
hij beslist dat deze voorwaarden niet ver
vuld zijn of dat zij slechts in dergelijke 
onvoldoende maat vervuld zijn dat de in
trekking van het verleend uitstel dierit 
bevolen; 

Overwegende dienvolgens dat het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
het Hof van beroep te Luik en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigd arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel kamer der hoger beroepen voor de 
ve;volgingen tegen de minderjarigen. 

5 Maart 11l51. - 26 kamer. - Voorzit
ter H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
ge,Ser, H. Sohier. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Maart 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING MO
GELI.JK IS. - STRAFZAKEN. - VONNIS IN 
EERSTE AANLEG. - NIEiT-ONTI'ANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc de voorziening 'ge
richt tegen een vonnis van. de correctio
nele rechtbank uitspmalc doende over 
m·isd1·ijven wellce in de bevoegdheid 
van deze rechtbanlc vallen en dat dien
volgens in eerste aanleg gewezen is (1). · 
(Wetb. van strafv., art. 202 en 407; wet 
van 4 Augustus 1832, art. 15.) 

(SEJOURNE.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op. 11 December 1950 door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel gewezen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening; 

Overwegende dat de voorziening in ver
breking slechts ontvankelijk is indien de 
beslissing waartegen zij gericht is in 
laatste uanleg gewezen is (wet van 4 Au
gustus 1832, art. 15, 1°); dat de bestreden 
beslissing een vonnis is va:r;t de correctio
nele rechtbank uitspraak doende over mis
drijven welke in de bevoegdheid van deze 
rechtbank vallen, en dat, dienvolgens, in 
eerste aanleg gewezen is ; 

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

5 Maart 1951. - 28 kamer. - V oorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Sohier. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 5 Maart 1951 
VERJARING IN STRAFZAKEN.- VoN~ 

NIS VAN UITSTEL. - STUITINGSAKTE. -
UITSTEL DOOR DE VERVOLGENDE PARTIJ AANGE
VRAAGD, - 0MSTANDIGHEID ZONDER INVLOED 
OP HET S1'UITEND UITWERKSEL VAN HET VON
NIB. 

Een ten gepaste tijde gewezen vonnis van 
ttitstel van een stratzaalc stuit de ver
jaring van de pttblielce vordering, zelfs 
wannem· het uitstel niet doo1· belclaagde, 
maar door een andere partij aange-
1Jraagd werd (2). (Wet van 17 April 
1878, art. 21, 22, 23 en 26.) 

(1) Verbr., 10 October 1949 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 67). 

(2) Verbr., 19 l'jovember 1917 (Bull. en 
PAsrc., 1918, I, 131); 9 November 1931 (ibid., 
1931, I, 283); 5 Maart 1940 (ibid., 1940, I, 73); 
7 Juni 1948 (A1·r. Verbr., 1948, biz. 311; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 359). 
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(DEVOS EN WINKELEER, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 December 1950 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 26 -van de wet van 17 April 1878, 
doordat het bestreden arrest het vonnis 
waarbij de correctionele rechtbank ter te
rechtzitting van 3 Juli 1948 de zaak heeft 
uitgesteld naar de terechtzitting van 
13 November 1948 aanziet als de verjaring 
van de publieke vordering ten opzichte 
van aanleggers gestuit hebbende, dan 
wanneer aanleggers dit uitstel niet hadden 
aangevraagd en zij samen· met de andere 
beklaagden hetzelfde misdadig inzicht 
niet hadden : 

Overwegende dat een regelmatig gewe
zen vonnis van uitstel van een strafzaak, 
welke ook de redenen van het uitstel we
zen, een daad van onderzoek uitma·akt, en 
dat het, wanneer het ten gepaste tijde 
wordt gewezen, de verjaring van de pu
blieke vordering stuit; dat het middel 
naar recht faalt; 

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

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

5 Maart 1951. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Lonveaux, voorzitter. - Vm·slag
gever, H. Sohier. - Gelijlcluidende- con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 5 Maart 1951 
BEWIJS.- S•rRAFZAKEN.- AcRTEREENVOL

GENDE VERKLARINGEN VAN EEN BEKLAAGDE. -
ER AAN TE RECRTEN GELOOF. - SOUVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE RECRTER OVER DE 

GROND. 

De reohte1· over de gmnd beoordeelt sott
verein, in feite, het geloof dat aan 
aohtereenvolgende verlclaringen van be
lclaagde dient geheoht (1). 

(VANDERSTEEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 December 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(1} Raadpl. verbr., 4 October 1948 (A•·r. 
Ye•·br., 1948, biz. 470; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 542); 27 December 1949 (A?'T, Yerbr., 1950, 
biz. 263; Bull. en P ASIC,, 1950 T, 282). 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 153, 154 en 
189 van het W etboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest de verwer
ping van de door aanlegger ingeroepen 
exceptie van verjaring, steunt op verschil
lende verklaringen van aanlegger in de 
loop van het vooronderzoek, {lan wanneer 
door. clit onderzoek bewezen is dat hij zich 
verg1st heeft met deze verklaring te doen, 
dat hij ter terechtzitting zijn uitleg van 
de verbeterde feiten heeft gehandhaafd en 
dat alleen de verklaringen van beklaagde 
ter terechtzitting de overtuiging van de 
rechters kunnen gronden : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein en in feite het geloof 
beoordeelt · dat aan de achtereenvolgende 
verklaringen van beklaagde dient gehecht; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
in feite en het tweede in rechte niet kun
nen 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 voorzfe
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

5 Maart 1951. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Sohier. - Gelijlcluidende oon
olusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 5 Maart 1951 
WEGENIS. - BOUWWERKEN. - GEMEENTE

REGLEMENT DAT RET OPRICRTEN VAN EEN GE
BOUW ZONDER VERGUNNING VERBIEDT. - BE
PALING VAN RE'l'ZELFDE REGLEMEN'l' DAT RET 
NIET NALEYEN VAN DE YOORWAARDEN VAN DE 
VERGUNNING BETEUGEL'l'. - 0NDERSCHEIDENE 
lNBHEUKEN. 

De inbrettlc voorzien bij artilcel 7 van het 
1·eglement van de stad Luilc van 8 No
vember 1935 en bestaande in het oprioh
ten van een gebmtw zonder naleving 
van de voorwaarclen van de verattn
ningsalcte, onderstelt het op1"ichten "van 
een gebouw na de ve1·gu.nningsalcte · cle 
inb1"eulc voorzien b·ij a1·tilcel 6 van' het
zeltae 1·eglement bestaat in het op1"ich
t~r: vnn een gebo·nw zonde1· ve1·gunning; 
Z1.J malcen onaerscheidene misdrijven 
u.it. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. GUISSART EN MARTIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 November 1950 in hoger be-
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roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Luik; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 7 van het reglement van de stad 
Luik, van 8 November 1935 op de bouw
werken en op de woningen, doordat ver
weerders, alhoewel zij een serre gebouwd 
hebben zonder zich te gedragen naar de 
voorwaarden van de door het college van 
burgemeester en schepenen afgeleverde 
vergunning en alzo voormeld artikel 7 
hebben overtreden, niettemin van de ver
volgingen · werden ontslagen : 

Overwegende dat, zonder uit dien 
hoofde bestreden te zijn, het vonnis vast
stelt dat verweerders in 1948, zonder ver
gunning .een serre hebben gebouwd, maar 
dat de publieke vordering niet uitge
oefend werd wegens deze inbreuk op arti
kel 6 van het reglement van 8 November 
1935 welke overigens verjaard is; 

Overwegende dat het vonnis daarna be
slist dat indien verweerders in 1949, het
zij nadat de serre gans opgebouwd was 
geweest, een bouwvergunning aangevraagd 
en bekomen hebben, het feit de voorwaar
den van deze vergunning niet nageleefd 
te hebben geen inbreuk op arti.kel 7 van 
hetzelfde reglement kan uitmaken; dat 
het vonnis deze beslissing hierop steunt 
dat artikel 7 een gebouw bedoelt dat na 
de vergunningsakte opgericht wordt en 
niet een gebouw dat voor alle aanvraag 
om vergunning volkomen opgericht was; 

Overwegende dat deze interpretatie 
overeenstemt met de gebruikelijke zin 
van de bewoordingen van arti.kel 7 van 
gez,egd reglement ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantn~le of 

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

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

5 Maart 1951. - 2° kamer. -· Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Sohier. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Maart 1951 

1o HELING.- BESTANDDELEN.- VERSCHIL
LEND VAN DE BESTANDDELEN VAN DE VALSHEID 
IN GESCHRIFTEN EN VAN HET GEBRUIK yAN 
VALSE STUKKEN. 

zo GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDELING VAN VERSCHILLENDE BE
KLAAGDEN. - ZELFDE EN ONDERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN. - Hom'DELIJKE VEROORDELING 
TOT AL DE KOSTEN. - VOORWAARDEN. 

1o Het wanbedrijf van heling en de mis
daad van valsheid in geschriften en ge
br·uik van valsheid zijn onde1·scheidene 
misdrijven, wellce door hun bestandde
len verschille1i. (Strafwetb., art. 505, 
193, 196, 197 en 213.) 

2° Is niet wettelijk de hoofdelijlce veroor
delin,q van verschillende belclaa,qden tot 
al de lcosten van de publielce vorde!"ing, 
dan wanneer zelcere belclaagden slechts 
schttldig ve1·lclaard werden aan een deel 
van de ten laste der ·andere belclaagden 
bewezen vm·lclaarde misdt·ijven en het 
arrest niet vaststelt dat al de lcosten 
veroorzaalct werden door de misdrijven 
waaman al de beklaagden deel hebben 
genomen (1). (Strafwetb., art. 50.) 

(BOTTU EN SMITS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<CL'ETOILE ll, 

ARREST, 

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

I. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

A. Over de voorziening van Joseph 
Bottu: 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, dat aanlegger wegens 
heling van een bedrieglijk weggenomen 
voertuig veroordeelt en hem vrijspreekt 
van de betichtingen van valsheid en ge
bruik van valsheid, aangaande de fac
tuur welke de aankoop van gezegd voer
tuig rechtvaardigt, strijdigheid inhoudt 
en niet wettelijk is gemotiveerd, daar het 
feit dat aanlegger voor zijn aankoop een 
eigendomstitel kreeg, welke hij regelmatig 
achtte, in zijnen hoofde de kennis uit
sluit van de strafbare herkomst van het 
zogezegd geheeld voorwerp dat door hem 
tegen een normale prijs verkregen werd : 

Overwegende dat het misdrijf voorzien 
bij artikel 505 van het Strafwetboek en 
dit beteugeld door de artikelen 196 en 
197 van hetzelfde wetboek onderscheiden
lijke misdrijven zijn, welke door hun 
bestanddelen verschillen ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat aan
leggers vrijspraak, wegens de betichtin
gen van valsheid en gebruik ervan, geens
zins met zijn veroordeling wegens heling 
onverenigbaar is; 

(1) Verbr., 13 Februari 1950 (Arr. Verb•·,. 
1950, blz. 380; Bull. en PASIC., 1950, I, 409) ; 
22 Januari 1951 (Arr. Ve•·bl'., 1951, blz. 273; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 326). 
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Overwegende voor het overige, dat aan
legger slechts feitelijke beschouwingen 
inroept welke aan de beoordeling van het 
Hof van verb1'eking ontsnappen; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

B. Over de voorzieningen van Joseph 
Bottu en van Jean-Baptiste Smits : 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van artikel 50 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat luidens artikel 50 van 
het Strafwetboek de personen die wegens 
eenzelfde misdrijf door hetzelfde vonnis 
of arrest veroordeeld zijn, hoofdelijk tot 
de kosten van de publieke vordering ge
houden zijn ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na aanleggers en hun medebe
klaagde Kempinaire schuldig verklaard 
te hebben aan het feit waaraan zij als da
ders deelnamen, en Kempinaire, boven
dien, schuldig aan de feiten waaraan aan
leggers vreemd zijn gebleven, ze niette
min alle drie solidair tot de kosten van 
beide aanleggen heeft veroordeeld, zonder 
vast te stellen dat deze kosten onverdeeld 
door de ten laste van de ·drie beklaagden 
bewezen verklaarde inbreuken veroor
zaakt werden ; 

Dat het arrest dus de in het middel 
bedoelde wetsbepaling heeft geschonden ; 

Overwegende voor het overige dat de 
substantUlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de vorde- . 
ring van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat, voor zoveel het op 
deze vordering uitspraak doet, het bestre
den arrest, dat een deskundige aanstelt 
ten einde een van de bestanddelen van de 
door de burgerlijke partij geleden schade 
te beramen, de rechtsmacht van de rechter 
over de grond niet uitput en niet over een 
geschil betreffende de bevoegdheid is ge
wezen; dat de voorziening ingesteld v6or 
de eindbeslissing niet ontvankelijk is 
(Wetboek van strafvordering, art. 416); 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel voor zoveel het, 
over de publieke vordering beslissende, 
aanleggers, hoofdelijk met de medebe
klaagde Kenipinaire, tot al de kosten van 
beide aanleggen veroordeelt ; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt aanleggers tot de drie vierde der 
kosten, laat het overige ten laste van de 

Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Hof van beroep te Luik. 

5 Maart 1951. - 2<> kanier. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Daubresse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 Maart 1951 

1° VONNISSEN EN .ARRESTEN. 
STRA~'ZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING VASTSTELLENDE DAT EEN ZELFDE 
PERSOON DE EED VAN GE1'UIGE EN DE EED VAN 
DESKUNDIGE HEEFT AFGELEGD. - GEEN TEGEN
STRIJDIGHEID. 

2° VONNISSEN EN .ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - PERSOON HEBBENDE, NA DE 
FED VAN GETUIGE, DE EED VAN DESKUNDIGE AF
GELEGD. - GEEN NIETIGHEID. 

1 o De vermelding in het proces-verbaal 
van de terechtzitting dat een persoon 
de eed van deslcundige heeft afgeleqd 
is niet strijdig met deze dat dezelfde 
persoon ook de eed van getuige heeft 
afgelegd (1). 

2° De omstandigheid dat een getuige, na 
de eed van getuige afgelegd te hebben 
ook de eed van deskundige aftegde, 
heeft noch het getuigenis, noch de pro
cedu1·e met nietigheid aangetast. 

(MISSOUL, T. VANDENBROECK.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 November 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 44, 155 en 189 van het W etboek 
van strafvordering en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest het 
beroepen vonnis gewezen op een onre
gelmatige · rechtspleging bevestigt, daar 
expert Cock, door de onderzoeksrechter 
aangewezen, ter terechtzitting van 15 Juni 
1950 van de correctionele rechtbank ge
hoord werd, en er zijn verslag heeft be
vestigd, na de eed van deskundige afge
legd te hebben, dan wanneer hij de eed 
van getuige had moeten afleggen : 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 15 Juni 1950 vaststelt 
dat al de getuigen, expert Cock er in be
grepen, de eed hebben afgelegd in de be-

. woordingen van de wet, die er in vermeld 
staan; dat het daarna vaststelt dat Cock 
de eed van deskundige heeft afgelegd ; 

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



-377 

Maar overwegende, enerzijds, dat deze 
tweede vaststelling met de eerste niet 
tegenstrijdig is en niet van aard is de 
eerste vaststelling van het geloof dat er 
aan gehecht is te beroven; 

Dat anderzijds, de omstandigheid dat 
en getuige, na regelmatig de eed van ge
tuige afgelegd te hebben, ook de eed van 
deskundige aflegt, noch het getuigenis 
noch de procedure met nietigheid aantast; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

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

5 Maart 1951. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Daubresse. - GeUjlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 Maart 1951 

1 o BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT). - PERSOON OP PROEF 
VAN INTERNERING VRIJGESTELD. -'-- NIEUW 
MISDRIJF. - NIEUWE VERVOLGINGEN. 
WETTELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING· 
STELLING. - DE INTERNERING VAN DE BE
KLAAGDE BEVELENDE. - BEKLAAGDE IN ZIJN 
MIDDELEN VAN VERDEDIGING GEHOORD. 
BEKLAAGDE HEBBENDE DE UITSPRAAK VAN HET 
ARREST NIET BIJGEWOOND. - 0MSTANDIGHEID 
DIE HET KARAKTER VAN OP TEGENSPRAA!K GE
WEZEN ARREST NIET WEGNEEMT. 

1o Een persoon, op proef v1·ijgesteld van 
de internering welke hij krachtens arti
kel 7 van de wet van 9 April 1930 onder
ging, kan, indien hij een nieuw misdrijf 
pleegt, wettelijk het voorwe1·p van ver
volgingen wegens dit misdrijf uitma
ken (1). 

2" W anne.er de kamer van inbeschuldi
gingstelling, na belclaagde in zijn mid
delen van verdediging gehoo1·d te heb
ben, zijn inte1·nering op grand van arti
lcel 7 van de wet van 9 April 1930 be
veelt, ontneemt de omstandigheid dat be
klaagde de uitspraalc van het arrest niet 

(1} Verbr., 13 April 1931 (Bull. en PAsrc., 
1931, I, 133); 15 Februari 1938 (.tl.rr. Verbr., 
1938, biz. 29; Bull. en PAsrc., 1938, I, 50); 
23 Juni 1941 (Arr. Verbr., 1941, biz. 150; Bull. 
en PASIC., 1941, I, 257). 

bijwoonde aan het a1·rest het karakter 
niet van op tegenspraak gewezen arrest. 

(LAMAILLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 October 1950 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat, hoewel aanlegger op 26 Mei 1950 op 
proef in vrijheid gesteld werd, omdat hij 
zich nog onder psychiatrisch toezicht be
vond, de kamer van inbeschuldigingstel
ling een nieuwe internering van vijf jaar 
tegen hem heeft uitgesproken uit hoofde 
van tijdens zijn invrijheidstelling op proef 
gepleegde misdrijven, dan wanneer aanleg
ger in een psychiatrische afdeling terug 
had moeten worden overgebracht en bet 
voorwerp uitmaken van een nieuw onder
zoek door een psycliiater : 

Overwegende dat een persoon op proef 
vrijgesteld van de internering welke bij 
krachtens artikelen 7 en 19 van de wet 
van 9 April1930 onderging, indien hij een 
nieuw misdrijf pleegt, wettelijk het voor
werp van vervolgingeu wegens dit mis
drijf kan uitmaken; dat artikel 21 van 
voormelde wet niet als voorwerp heeft 
het ·onderzoek te regelen van de inbreuk, 
welke de geinterneerde zou plegen nadat 
hij op proef in 'vrijheid gesteld is ge
weest; 

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

Overwegende dat uit de stukken van de 
aan · het Hof overgelegde rechtspleging 
blijkt dat aanlegger tijdens een nieuw on
derzoek in een psychiatrische afdeling van 
een strafinstelling in observatie werd 
geplaa:tst en dat hij het voorwerp van een 
nieuw geestesonderzoek heeft uitgemaakt ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid hier
uit dat het bestreden arrest gewezen 
werd afwezigheid van aanlegger en zon
der dat vastgesteld werd dat de deuren 
open waren toen het uitgesproken werd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bepaalt dat aanlegger gehoord werd in zijn 
middelen van verdediging door zijn raads
man uiteengezet; dat aanlegger er geen 
belang bij heeft op te werpen dat hij de 
uitspraak niet zou bijgewoond hebben, 
vermits, zelfs in dit geval, het arrest zijn 
karakter van op tegenspraak gewezen ar
rest behoudt; 

Overwegende anderzijds, dat het arrest 
vaststelt dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling in openbare. terechtzitting 
uitspraak gedaan heeft ; ' · 

W aaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 
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. Over het clerde middel, afgeleid hieruit 
clat het bestreden arrest niet op afdoende 
wijze de conclusie beantwoord heeft 
waarin betwist werd clat aanlegger door 
erge geesteszwakheid was aangedaan : 

Overwegende clat, bij verwijzing naar 
de geschreven vorderingen van het open
baar ministerie, en steunende op de con
clusies van dokter Van Looy, het arrest 
vaststelt clat aanlegger door erge geestes
zwakheicl is aangeclaan waarcloor hij on
bekwaam is zijn daden te beheersen ; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het vierde micldel, afgeleid hier

uit clat het bestreden an'est bepaalt << dat 
de conclusies en vaststellingen van clokter 
Van ·Looy deze van de andere geneesheren 
b.evestigen )), dan wanneer er, v66r het 
verslag van dokter Van Looy, slechts een 
geneesheer is geweest : 

Overwegende dat de werkelijkheid vim 
aanleggers bewering uit geen enkel stuk 
blijkt waarop het Hof vermag. te slaan; 
dat overigens de aan de rechter over de 
gro;nd verweten vergissing zonder invloed 
zou zijn op de wettelijkheid van het be
schikkend gedeelte van het bestreden ar
rest; 

Overwegende voor het overige, dat aan
legger slechts feitelijke beschouwingen 
inroept welke aan de beoordeling van het 
Hof van verbreking ontsnappen; 

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

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

5 Maart 1951. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Daubresse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Marquet (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2° KAMER. - 5 Maart 1951 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VER
BEURDVERKLARING VAN DE GOEDEREN, VOOR
WERP VAN HET MISDRIJF.- STRAF.- MAG 
NIET UITGESPROKEN WORDEN, WANNEER DE PU
BLIEKE VORDERING VERJAARD IS. 

In zalce misdrijven tegen de wetten op de 
douanen en accijnzen, is de verbeut·d
verlclaring van de goedet·en, voorwerp 
van het misdl"ijf, en, in geval van niet
vertoning, de. vet·oordeling tot de beta
ling van hun waat·de, een straf, die niet 
mag uitgespmken wot·den wanmeer de 
publieke vm·dering bij verjaring is ver-

vallen (1). (Wet van 6 April 1843, 
art. 22.) 

(BELGISCHE STAAT, T. PLEUMEOKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 December 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig micldel : schending van 
artikelen 97 van de Gronclwet, 249 en 261 
van de wet van 26 Augustus 1822, 22, 23, 
25 en 28 van de wet van 6 April 1843, van 
de wet van 8 Mei 1824 en van de besluiten 
van de Regent del. 15 December 1944 en 
29 Juni 1944, doordat het bestreclen arrest, 
dat beslist dat verweerders, als daders 
of mededaclers, zonder geldige bescheiden 
sterke dranken in bezit hebben gehad en 
vervoerd hebben te hunnen laste de ver
beurclverklaring van gezegde sterke drun
ken alsook van de midclelen van vervoer 
niet heeft uitgesproken, en ze niet heeft 
veroorcleeld tot de betaling van de waarde 
van de verbeurde voorwerpen, in geval 
van niet-vertoning : 

Overwegende dat verweerders wegens 
bezit en vervoer van sterke clranken zon
der . gelj'lige bescheiden vervolgd waren ; 
dat het bestreden ar:rest de publieke vor
dering verjaard verklaart en verweer
clers enkel tot de betaling van de accijns
rechten en van de verbruiktaxe vercior
deelt; 

Overwegende dat in zake misdrijf tegen 
de wetten op de douanen en accijnzen, de 
verbeurclverklaring van de goederen, voor
werp van het misclrijf, en van de midclelen 
van vervoer, en. in geval van niet-verto
ning, de veroordeling tot de betaling van 
hun waarde, straffen zijn; dat zij, dien
volgens, niet mogen uitgesproken worden, 
wanneer, zoals in zake, de publieke vor
clering wegens verjaring vervallen is; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
re.cht faalt; 

En overwegencle dat de substantiEHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

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

5 Maart 1951. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de 

(1) Verbr., 20 Juni en 22 Juli 1949 (Arr. 
Ye,·bl"., 1949, biz. 403 en 485; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 456 en 556) ; 19 September 1949 (An·. 
Ye1·br., 1950, biz. 7; Bull. en PAsrc., 1950, I, .6). 
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Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Depresseux (:van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik.) 

2" KAMER. - 5 Maart 1951 
1° 'BEJVOEGDHEJID. - STRAFZAKEN. 

BETWISTING VAN DE AANHANGIGMAKING BIJ DE 
ONDERZOEKSRECHTER. - GEEN BETWISTING 
VAN DE BEI'OEGDHEID \'AN DE ONDERZOEKS
REOHTER. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - ARRES'r VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING. - HET VERZET 
TEGEN EEN BESCHIKKING VAN VERWIJZING 
NAAR DE OORREO'l'IONELE RECHTBANK WEGENS 
EEN W ANBEDRIJF NIET ONTV ANKELIJK VElR
KLAREND. - BESOHIKKING NIET GEWEZEN 
OVER EEN BETWISTING BETREFFENDE DE BE
VOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF 
VAN DE RAADKAMER. - VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Een betwisting wellce de aanhangi.qma_c 
king bij de ondenzoeks1·echter bedoelt 
is geen betwisting beti"ejfende de be
voegdheid van deze rechte1· (1). 

2° Is niet ontvanlceZijlc v66T de eindbeslis
sing, de .vom·ziening tegen een an·est 
van de lcame1· van ilibeschuld·igingstel
ling dat het ve1·zet niet ontvanlcelijlc 
verlclaa1·t door de belclaagde ingesteld 
tegen een beschilclcing van verwijzing 
naar de con·ectionele rechtbanlc we
gens een wanbeddjf, wannee1· die be
schilclcing niet gewezen werd ove1· een 
betwisting bekejfende de bevoegdheid 
hetzij van de onde1·zoelcsrechter, hetzij 
van de madlcame1· (2). (W etb. van 
strafvord., art. 416.) 

(HUPPERTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 22 November 1950 door de Ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat, ingevolge van een ten 
-opzichte van verschillende personen ge
opend onderzoek, drie betichtingen, sub 
litteris A, 0 en H, ten laste van aanleg
ger vastgesteld werden ; 

(1) Raadpl. verbr., 30 Mei 1949 (Arr. Ve.·br., 
1949, blz. 357; Bull. en PASIC., 1949, I, 401); 
. 5 April 1948 (Arr. Ve1·b1·., 1948, biz. 132; Bull. 
-en PAsrc., 1948, I, 221); 15 December 1936 (Bull. 
en PASIC., ]936, I, 451). 

(2) Het verzet tegen de beschikking van ver
wijzfng en de onmiddellijke voorziening tegen 
het op dit verzet gewezen arrest zijn we! mo
gelijk wanneer het gaat . om een betwisting 
betreffende de bevoegdheid hetzij van de onder-

Overwegende dat, in kennis gesteld van 
een vordering van 27 Februari 1948, waar
van het dispositief de betichting H ten op
zichte van aanlegger niet bedoelde, de 
Raadkamer der Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel op 5 Maart 1948, een be
schikking van niet-vervolging heeft ge
wezen aangaande de betichtingen A en 0 
en, ten opzichte van aanlegger aangaande 
de betichting H de splitsing bevelende, 
verklaard heeft dat de onderzoeksrechter 
ervan kennis zal behouden; 

Overwegende dat, ten gevolge van een 
aanvullende vordering dd. 6 Maart 1948, 
de beroepen beschikking op 17 October 1950 
werd genomen, welke aanlegger wegens 
het misdrijf vermeld onder de betich
ting H naar de Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel verwijst; dat het bestreden ar
rest het door aanlegger tegen de beschik" 
king ingesteld verzet niet ontvankelijk 
verklaart; 

Overwegende dat, in de loop van de de
batten welke cleze voorafgingen, aanleg
ger als volgt heeft geconcludeerd : « dat 
de raadkamer niet mocht verklaren (in de 
beschikking van 5 Maart 1948) dat de 
rechtspleging ten opzichte van conclu
deerder bij de onderzoeksrechter zou aan
hangig blijven ; dat deze rechter inderc 
daad, ten gevolge van zijn verslag v66r de 
raadkamer, volkomen outlast was van de 
procedure ... dat geen enkele rechter thans 
geldig van de procedure ten opzichte van 
.concludeerder kennis heeft; dat de raad
kamer slechts op de vorderingen van de 
procureur des konings mag uitspreken na 
het verslag van de bevoegde onderzoeks
rechter gehoord te hebben >> ; dat aanleg
ger in het dispositief zijner conclusies er 
zich toe beperkt heeft « onbepaalde uit
stel » aan te vragen; 

Overwegende dat aanlegger, welke ook 
de bewoordingen . zijn die hij gebezigd 
heeft, enkel betwist heeft dat de onder
zoeksrechter nog kennis had van de pro
cedure wat de betichting H betreft; dat 
een betwisting welke de aanhangigmaking 
bij de onderzoeksrechter bedoelt geen be
twisting is van de bevoegdheid van deze 
rechter; 

Overwegende dat de beroepen beschik
king en het bestreden arrest dienvolgens, 
niet werden gewezen over de bevoegdheid 

zoeksrechter, hetzij van de raadkamer (Wetb. 
van strafv., art. 539; verbr., 8 Mei 1911, Bull . 
en PASIC., 1911, I, 238; nota 2 onder verbr., 
26 Februari 1923, ibirZ., 1923, I, 207; conclusie 
van bet ope~1baar ministerie v66r ver br., 16 No
vember 1931, ibid., 1931, I, 286; nota 1 onder 
verbr., 24 November 1947 (A1·r. Verbr., 1947, 
biz. 379; Bull. en PAsrc., 1947, I, 499; nota 2 
onder verbr., 24 April 1950, Bull. en PAsrc., 
1950, I, &79). 
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van een onderzoekende rechtsmacht en 
dat de voorziening v66r de eindbeslissing 
tegen het arrest 1ngesteld niet ontvan
kelijk is (Wetb. van strafvord., art. 416); 

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

5 Maart 1951. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijkhti
denfle conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 Maart 1951 

1° OPLICHTING. -ARREST VASTSTELLEND 
DAT DE BEKLAAGDE, BIJ HET OVERDREVEN BE
RAMEN VAN EEN INBRENG TE GOEDER TROUW 
WAS. - ARREST VASTSTELLEND DAT DE BE
KLAAGDE, DOOR ANDERE HANDELlNGEN, EEN AN
DER BEDROGEN HEEFT. - GEEN TEGENSTRIJ
DlGE VASTSTELLINGEN. 

2° OPLICHTING. - BEDRlEGLlJKE HANDE
LlNG. - BEGRIP. 

3° OPLJCHTING. - BEDRlEGLIJKE HANDE
LlNG. - KAN DOOR EEN SAMENHANG VAN FEl
TEN UITGEMAAKT ZlJN. - EJLK FElT, OP ZlCH 
ZELF, MOET GEEN BEDRIEGLIJKE HANDELING 
UJTMAKEN. 

1° Bevat geen tegenstrijdigheid het ar
rest dat vaststelt dat de beklaagde te 
goede1· trouw was wannee1· hij een over
dreven beraming van een inb1·eng deed, 
maar dat hij, door andm·e handelingen 
een ande1· bed1·ogen heeft. 

2° De bij arWcel 496 van het Strafwetboek 
voo1·ziene bed1·ieglijlce handeling bestaat 
in het aanwenden van lcuiperij, argl-is
t-igheflen of gemaalctheid wellce tot doel 
en voo1· uitlag heett een andet· te be
dr·iegen (1). 

3° De bij art-ilcel 496 van het Strafwetboelc 
voorziene bedrieglijlce handeling lean 
uitgemaalct zijn doo1· een samenhang 
van feiten, waar·van ellc slechts een be
standdeel van de bed1·ieglijlce handeling 
is en, dienvolgens, op zich zelf al de ka
ralcters van deze niet moet ve?·eni
gen (2). 

(1) Rep. prat. du dr. belge, v• Escroquerie, 
n' 124; verbr., 3 Februari en 26 Mei 1936 (Bull. 
en PAsrc., 1936, I, 142 en 27Q); verbr. Fr., 
27 November 1925 (PAsrc., 1927, II, 46); 3 Fe
bruari 1934 (Gaz. du pal., 1934, 1, 573). 

(2) Raadpl. verbr., 6 Januari 1943 (Bull. en 
PASIC., 1943, 1, 2). 

(CONVENT, T. DELCOUR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 December 1950 dooi· het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
gewezen over de publieke . vordering be
doelt : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de bewijsvoering, door 
aanlegger bij conclusies voorgesteld en op 
het feit gesteund dat hij zich de sommen 
niet zou toegeeigend hebben, niet beant
woordt: , 
. Overwe~ende dat aanlegger in geen en

kel passus van de conclusies beweert dat 
hij zich de sommen welke het voorwerp 
van de betichting uitmaken niet zou toege
eigend hebben; 

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

artikelen 97 van de Grondwet en 496 van 
het Strafwetboek, doordat, eerste onder
dee! : het arrest erkent dat aanlegger op
recht overtuigd was van de voorspoed van 
de onderneming en dat hij een som van 
75.000 frank van zijn eigen geld aan het 
syndicaat had bij gebracht en desniette
min de betichting van oplichting aan
neemt, wat tegenstrijdig is; tweede on
derdeel : het arrest, na elkeen der ten 
laste van aanlegger aangenomen feiten 
ontleed te hebben, niet uitdrukkelijk, of 
slechts op dubbelzinnige wijze uitspraak 
heeft gedaan, over de vraag of elk feit 
afzonderlijk genomen een onmisbare be
drieglijke handeling uitmaakte opdat het 
misclrijf zou bestaan : 

Overwegencle dat met vast te stellen, 
enerzijds, dat cle door aanlegger overdre
ven beraming van zijn inbreng in het syn
dicaat geen beclrieglijke handeling uit
maakte, en anderzijds, dat aanlegger door 
andere nota's de mede-syndicaatsleden en 
de feitelijke kopers heeft beclrogen, het 
arrest geen enkele tegenstrijdigheid be
vat; 

Overwegende dat, na aan zekere ten 
laste van aanlegger gelegde daden het ka
rakter van bedrieglijke handeling niet er
kend te hebben, het arrest verschillencle 
door aanlegger gepleegde daden opsomt 
welke, naar de mening van het hof van 
beroep, door hun vereniging, de toepas
sing van [).rtikel 496 van het Strafwetboek 
rechtvaardigen; 

Dat het arrest mitsdien onclubbelzinnig 
beslist dat de aangenomen feiten wegens 
hun vereniging de bij voormeld artikel 
voorziene bedrieglijke handeling uitmaak
ten; 

Overwegende dat geen van de onderde
len van het middel in feite opgaat; 
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Over het derde middel : schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek, doordat 
bet bestreden arrest, alhoewel het erkent 
dat geen enkel der gedragingen van aan
legger een bedrieglijke handeling uit
maakt, er nocbtans een vindt in hun ver
eniging, wanneer artikel 496 van het 
Strafwetboek kenscbetsende handelingen 
vergt : 

Overwegende dat de )Jij artikel 496 van 
bet Strafwetboek voorziene bedrieglijke 
handeling, het aanwenden is kuiperij, ar
glistigheden of gemaaktheid welke tot 
doel en voor uitslag heeft een ander te 
bedriegen; 

Dat dergelijke kuiperij, arglistigheid of 
gemaaktheid kunnen voortvloeien uit een 
samenhang van feiten, waarvan elk 
slechts een bestanddeel van de bedrieg
lijke handelingen uitmaakt en dienvol
gens, op zich zelf, al de karakters van 
deze niet verenigt; dat het middel naar 
recht faalt; 

En overwegende dat de substantil:\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
gewezen over de vorderingen van de bur
gerlijke partijen bedoelt : 

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

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

-5 Maart 1951. - 2• kamer. - Voo1·
zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleite1·s, 
HH. Smolders (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en della Faille 
d'Huysse. 

2" KAMER. - 5 Maart 1951 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN.- VEROOR
DELING WEGENS DIEFSTAL. - BEKLAAGDE DIE 
BET BESTAAN VAN RET STOFFELIJK EN ZEDE
LIJK BESTANDDEEL VAN DE INBREUK BETWIST. 
- ARREST ZICH ER TOE BEPERKEND VAST TE 
STELLEN DAT DE BETICHTING BEWEZEN IS. -
NIET-GEMOTIVEERD. ARREST. 

Is niet gemotivee1"d het a1Test dat een be
klaagde we.qens diefstal veroo1·deelt, 
met e1· zich toe te beperken te verklaren 
dat de betichting bewezen is; wanneer 

(1) Verbr., 4 October 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
biz. 458; Bull. en PASIC., 1948, I, 530, en nota 1, 

de beklaagde, bij regelmatige conclusies, 
feiten inriep om het bestaan van het 
stoffelijk en zedelijk bestanddeel van de 
inb1·euk te betwisten (1). 

(MEUNIER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
COMPTOIR INDUSTRIEL ET AGRIOOLE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 November 1950 door bet Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
gewezen over de publieke vordering be
doelt : 

Over bet enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat bet 
bestreden arrest aanleggers conclusies 
niet heeft beantwoord aangaande bet ge
brek aan belang dat bet misdrijf voor hem 
zou vertoond hebben : 

Overwegende dat, bij v66r bet hof van 
beroep genomen conclusies, aanlegger 
staande hield dat bet enig hem verweten 
feit de « ontvangst was van een som 
van 1.000 frank voor 1.000 kilo afsnijdin
gen van oud ijzer welke door een medebe
klaagde waren weggenomen geweest » ; 
dat deze som in werkelijkheid cc zijn eigen 
kosten van afsnijding vertegenwoordigde 
en dat hij de medebeklaagde gelast had 
zich voor de betaling van de koopwaar 
met verweerder in verbinding te stellen » ; 

Overwegende dat aanlegger alzo bet be
staan van bet stoffelijk en zedelijk be
standdeel van het te zijnen laste gelegd 
misdrijf van diefstal betwistte; 

Overwegende dat met zich er toe te be
perken vast te stellen dat de betichting 
bewezen was gebleven, bet arrest op dit 
verweer geen antwoord verstrekt heeft en 
artikel 97 van de Grondwet heeft geschon
den; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
gewezen over de vordering van de burger
lijke partij bedoelt : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de verbreking van de beslissing ge
wezen over de vordering van de burger
lijke partij met zich brengt ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing voor zoveel zij uitspraak doet 
over tegen aanlegger ingestelde de pu
blieke en burgerlijke vorderingen, beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van bet Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van bet ver
nietigd arrest; veroordeelt verweerstet 

blz. 531); 14 November 1949 (An·. Verbr., 1950, 
biz. 134; Bull. en PASIC., 1950, I, 148). 
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tot de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

5 Maart 1951. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggevm·, H. Sohier. - Gelijklttidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 Maart 1951 
1° OPENBARE DRONKENSCHAP. 

PER.SOON DIE IN EEN OPENBAR.E PLAATS IN STAAT 
VAN DR.ONKENSOHAP ZIJNDE EEN VOER.TUIG BE
STUUR.T. - DE ONTZETTING VAN HET RECHT 
EEN VOERTUIG TE BESTUR.EN IS VERPLIOHTEND. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING VERBROKEN OM
DAT DE REOHTER DE ONTZETTING VAN HET 
RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN NIET UIT
OESPR.OKEN HEEFT. - 0NTZETTING ZIJNDE EEN 
STR.AF. - VER.BREKING VOOR. HET GEHEEL. 

1° Hij d·ie vemordeelcZ wo1·dt om in een 
openbare plaats in staat van d1·onken
schap zijnde een voertttig bestu.urd te 
hebben, moet bovendien ook ve1·oordeeld 
worden tot de ontzetUng, gecZurende ten 
m·inste vijtien da_qen en ten hoogste zes 
maanden, van het recht een voertttig te 
besttwen (1). (Besluitwet van 14 Novem
ber 1939, art. 3 en 10.) 

2° W anneer een vonnis ve1·b1·oken wordt 
omdat de rechter de straf van ontzet
ting van het recht een voertuig te bestu
ren niet uitgesproken heeft, stre7ct de 
verbreking zich ttit tot de gehele ver
oordeling (2). 

(PROOUREUR DES KONINOS TE VERVIERS, 
T. VEORAY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 December 1_950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

I. Voor zoveel het vonnis verweerder 
wegens inbreuk op artikel 3 van de be
sluitwet van 14 November 1939 veroor
deelt : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 10 van de besluitwet van 14 No
vember 1939 betreffende de beteugeling 
van de dronkenschap, doordat het bestre
den vonnis, vermits het verweerder wegens 
inbreuk op artikel 3 van dezelfde besluit
wet had veroordeeld, de ontzetting van 

(1) Verbr., 10 October 1949 (Arr. Verbr., 
1950, biz. 62; Bull. en PASIO., 1950, I, 68). 

(2) Raadpl. verbr., 22 Juni 1937 (Bull. en 

het recht om een voertuig te besturen 
had moeten uitspreken : 

Overwegende dat het bestreden vwmis, 
bij toepassing van het in het middel ver
meld artikel 3, Lambert Vecray tot een 
geldboete van 100 frank, vermeerderd met 
90 opdeciemen of vijftien dagen vervan
gende gevangenisstraf heeft veroordeeld 
om, te Thimister, op 3 October 1950, in 
een openbare plaats in staat van dronken
schap zijnde, een voertuig bestuurd te 
hebben; 

Overwegende dat deze beslissing nage
laten heeft de ontzetting uit te spreken 
van het recht een voertuig te besturen, 
dan wanneer alinea 5 van artikel 10 van 
de besluitwet van 14 November 1939 be
schikt dat deze ontzetting voor alle in
brenk or1 artikel 3 van gezegde besluitwet 
gedurencle ten minste vijftien dagen en 
ten hoogste zes maanden moet uitgespro
ken worden, welke ook de opgelegde straf 
weze; 

Dat het middel dus gegrond is; 
II. Voor zoveel het vonnis verweerder 

wegens inbreuk op artikelen 416 en 420 
van het Strafwetboek veroordeelt : 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het uit
spraak doet over de betichting van inbreuk 
op artikel 3 van de besluitwet van 14 No
vember 1939 en over de kosten van de 
publieke vordering; beveelt · dat onderha
vig 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 vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot een derde der 
kosten, laat het overige der kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak alzo 
beperkt naar de Correctionele Rechtbank 
te Luik, zetelencle in hoger beroep. 

5 JVIaart 1951. - 2" kamer. - Voor
z-itte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·
sla_qgeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux: 
- Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 5 Maart 1951 
OPENBARE DRONKENSCHAP. - PER

sooN DIE IN EEN OPENBAR.E PLAATS IN STAAT 
VAN DRONKENSOHAP ZIJNDE EEN VOERTUIG BE-

PAsrc., 1937, I, 198); 10 October 1949 (Ar1·. 
Ve1·b1·., 1950, biz. 64; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 70). 
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STUURT. - GELDBOETE LAGER DAN 26 FRANK. 
- . ONWETTELIJRE STRAF. 

Hij die in een openbcwe plaats in staat 
van dmnlcenschap zijnde een voerhtig 
best~t~t1"d heeft, tvordt gestraft met een 
geldboete die, zelfs voor een ee1·ste in
bre1tlc, niet lager mag zijn dan 26 f1". (1). 
(Besluitwet van 14 November 1939, 
art. 3.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. ROMAIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 December 1950 in hoger 
beroe]J gewezen door de Oorrectionele 
Recht bank te Dinant; 

I. Voor zoveel het vonnis de veroorde
ling van. verweerder betreft : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 3 van de besluitwet van 14 No
vember 1939 betreffende de beteugeling 
van de dronkenschap, doordat het bestre
den vonnis, dat ten laste van beklaagde 
een inbreuk op deze wetsbepaling aan
neemt, hem een geldboete van 20 frank 
heeft opgelegd, dan wanneer deze veroor
deling onwettig is : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing verweerder heeft veroordeeld om te 
Heer-Agimont op 25 Juli 1950 in een open
bare plaats in staat van dronkenschap 

_zijnde een motorvoertuig bestuurd te heb
ben, feit voorzien bij artikel 3 van de be
sluitwet van 14 November 1939; 

Overwegende dat het minimum van de 
geldboete voorzien door deze wetsbepa
ling, voor een eerste inbreuk, 26 frank is, 
dat, met een geldboete minder dan 
26 frank op te leggen, het bestreden von
nis dus een onwettige straf heeft uitge
sproken en de in het middel bedoelde 
bepaling heeft geschonden ; 

Dat dit middel dus gegrond is ; 

II. Voor zoveel het vonnis verweerder 
vrijspreekt van een inbreuk op de Weg
code: 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het uit
spraak doet over de publieke vordering in
gesteld wegens inbreuk op artikel 3 van 
de besluitwet van 14 November 1939; ver
werpt de voorziening voor het overige; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 

(1) Zie de nota 1, oilderaan dit arrest, in 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 454. 

Rechtbank van eerste aanleg te Dinant 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de helft der kosten, de andere 
helft der kosten ten laste van de Staat 
blij'vende; verwijst de zaak alzo beperkt 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Na
men, zetelende in hoger beroep. 

5 Maart 1951. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkl~tidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

26 KAMER. - 5 Maart 1951 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
DAT DE BEKLAAGDE VEROORDEELT OM ZIJN 
VOERTUIG NIET TOT STILSTAND TE HEBBEN GE
BRACHT V06R EEN HINDERNIS, ZIJNDE EEN AN
DER VOERTUIG. - VONNIS VASTSTELLENDE DAT 
DE BEKLAAGDE OVER DE GANSE WEG BESCHIKTE. 
- TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - 0NTSTENTE
NIS VAN REDENEN. 

Is met tegenst1·ijdigheid behept en, bijge
volg, niet wettelijk gemotiveerd het von
n·is dat,-e1w1·zijds, de belr.laagde vemo1·, 
deelt om zijn snelheid niet de1·wijze ge
regeld te hebben dat hij zijn voertuig 
v661- een hinclernis, zijnde het voe1·tuig 
van een ander weggebntike1·, tot stil
stand ZO'Lt k-u.nnen bren-gen, en dat, an
derzijds, vaststelt dat de belclaagde 
ove·r de ganse weg beschilr.te. 

(CHEPPE, T. WILQUIN.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Dinant; 

Voor zoveel de voorzieningen de beslis
sing gewezen over de publieke vordering 
ten laste van Wilquin bedoelen : 

Overwegende dat aanleggers slechts be
voegdheid hebben om zich tegen deze be
slissing te voorzien voor zoveel. deze aan
leggers tot de kosten van de publieke vor
dering heeft veroordeeld, dat de beslissing 
desaangaande het lot delen moet van de 
over de vordering door aanleggers in hoe
danigheid van burgerlijke partij inge
stelde beslissing ; 

Voor zoveel de voorziening van Oheppe 
de beslissing te zijnen opzichte gewezen 
over de publieke vordering bedoelt : 

Over het eerste middel : schending van 
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de artikelen 97 van de Grondwet, en voor 
zoveel als nodig, 42 (gewijzigd bij konink
lijk besluit van 25 Mei 1936, art. 2), 54 
en 57, 1o en 2° (gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 18 October 1946, art. 6), van 
bet koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
boudende algemeen reglement op de politie 
van bet verkeer, doordat bet bestreden 
vonnis, na er op te bebben gewezen dat, 
de aanrijding gebeurd zijnde op de 
uiterste linkerzijde van de baan Beau
raing-Dinant, daaruit moet afgeleid wor
den Clat op bet ogenblik van de aanrijding 
de rijbeweging van verweerder Wilquin 
op deze daan voltrokken was, en dat 
de eerste rechter, dienvolgens, te recbt, 
gezegde verweerder heeft vrijgesproken 
van de betichting de doorgang niet vrij
gelaten te hebben voor de in beweging 
zijnde weggebruiker, aanlegger verweten 
beeft zijn snelheid niet verminderd te heb
ben wanneer hij op het kruispunt bet 
door Wilquin bestuurd voertuig heeft 
waargenomen, dan wanneer, indien aan
legger werkelijk zijn snelbeid moest ver
minderen omdat hij op het kruispunt het 
voertuig van verweerder Wilquin zag, dit 
was omdat deze, bij het uitvoeren van zijn 
rondbeweging, de doorgang niet had vrij
gelaten voor de in beweging zijnde wegge
bruikers, en dat, uit hoofde van zijn onder 
elkaar onverenigbare beweegredenen, de 
bestreden beslissing niet als naar de wens 
van de wet gemotiveerd kan aangezien 
worden:. 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enerzijcls verklaart dat aanlegger «over 
de ganse weg · beschikte », en hem ander
zijds veroordeelt om, in aanwezigheid 
van een hindernis zijn snelheicl' niet gere
geld te llebben, en claardoor slagen en ver
wonclingen te llebben toegebra~ht; 

Overwegencle clat deze motieven tegen
strijdig zijn en aan het Hof niet toelaten 
de wettelijkheicl van de beslissing na te 
gnnn; 

Voor zovpp\ de vom·ziPniugen de hpslis· 
sing gewezen over de burgerlijke vorde
ring van aanleggers bedoelen : 

Over het eerste middel, reeds vermeld : 
Overwegende dat het vonnis alle burger

lijke verantwoordelijkbeid van verweer
ders van de h.and wijst, door vast te stel
len dat Wilquin de hele baan aan aan
legger heeft overgelaten, alhoewel het an
derzijds er op wijst dat het voertuig van 
·wnquin voor aaiJ.legger een hiiJ.dernis 
heeft uitgemaakt ; 

Overwegende dat deze motieven tegen
strijdig zijn en aan het Hof niet toelaten 
de wettelijkheid van de beslissing na te 
gaan; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
·OP de andere middelen, verbreekt het 
bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel 

het over de publieke vordering ten laste 
van aanlegger uitspraak heeft gedaan, 
voor zoveel het a!mleggers hun burgerlijke 
vordering heeft ontzegd en ze tot de kos
ten van de publieke vordering ten laste 
van Wilquin veroordeeld heeft; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; veroor
deelt verweerders tot de kosten; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van de Correctio
nele Rechtbank te Dinant en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; 
verwijst de zaak alzo beperkt naar de 
Correctionele RechtbaiJ.k te Namen, zete
lende in boger beroep. 

5 Maart 1951. - 2• kamer. - Voor
zitter, H'. Louveaux, voorzitter. _:_ Ver
slaggeve1-, H. Sohier. - Gelijlvl!uidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleitet·, 
H. Demeur. 

2" KAMER. - 5 Maart 1951 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
0NDERZOEK MET EEN BEVEL VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING GESLOTEN. - VERVOLGINGEN 
OP GROND VAN RET OPRIJZEN VAN NIEUWE 
BEZWAREN RERVAT. - VOORWAARDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
/ ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ONDER

ZOEK MET EEN BEVEL VAN BUITENVERVOLGING
STELLING GESLOTEN. - HERVATTING DER VER
VOLGINGEN. - ARREST DAT RET BESTAAN VAN 
NIEUWE BEZWAREN VASTSTELT. - ARREST 
GEWEZEN IN DE ONWETENDREID DER REDENEN 
VAN HET BEVEL VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. - 0NMOGELIJXREID 01\I DE WETTELiJK
HEID VAN RET ARREST NA TE GAAN. - 0NT
STENTENIS VAN REDENEN. 

1° Wanneer een onde1·zoelc met een bevel 
van buitenvervolgingstelling gesloten 
we1·d, kan alleen het op1"ijzen 1>an 
nieuwe bezwaren, wier aanneming door 
de motieven van het bevel niet wordt 
ve1·hindm·d, de hervatting van de ver
volgingen 1·echtvaa1·d·igen. (Wetb. van 
strafvorder., art. 246 en 247.) 

2° Stelt het Hot vari ve1-b1'eking in de on
mogelijlcheid na te gaan of de zaalc wet
telij lv bij het 1·echtsp1·ekende college 
aanhangig werd gemaalct en is, dienvol
gens, niet wettelijk gemotiveerd, het a1"
rest van het militai?" gerechtshof dat be
slist dat de he1·vatting dm· vm·volgingen 
gesloten- door een. bevel van buitenvet·
volgingstening gewezen doo1· de lv?'ijgs
auditeur door het oprijzen van nieuwe 
bezwa1·en gm·echtvaard;igd is, dan wan
nee?· dit bevel van buitenvm·volging
stelling niet teruggevonden we1·d en het 



- 3t)5-

militair gerechtshof de 1·edenen e1· van 
niet lcende en niet heett kunnen vast
stollen of de ingemepen ntieuwe be
zwaren niet gebeurUjlc stuitten op 
1·echtsredenen welke tot dit bevel aan
leiding hebben gegeven en de he1·vatting 
der vervol,qingen beletten. 

(MITJANS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 December 1950 door het Mili
tair Gerechtshof gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vorde
ring gewezen : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 3 van de 
besluitwet van 26 Mei 1944, 133 van de wet 
van 15 Juni 1899, 128, 246, 247, 521 tot 524 
van het Wetboek van strafvordering, 46 
en 1348, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
<< het oprijzen van nieuwe bezwaren aan
gaande de door de krijgsauditeur gekende 
feiten en de ontdekking van nieuwe fei· 
ten welke door de bevelen van buitenver
volgingstelling niet gedekt waren de her
vatting van de vervolgingen en de verwij
zing van de beklaagde naar het rechtspre
kend rechtscollege rechtvaardigen » en 
vervolgens aanlegger tot een straf van 
twaalf jaar dwangarbeid veroordeelt, een 
som van 30 millioen frank eigendom van 
de Staat verklaart en aanlegger veroor
deelt aan de burgerlijke partij 25 millioen 
frank te betalen, hoewel het vaststelt « dat 
het tweede bevel van niet-vervolging niet 
teruggevonden werd; dat zijn bestaan 
echter bewezen is door ·een mededeling op 
29 Juli 1947 gericht door de substituut van 
de krijgsauditeur De Fraine aan de heer 
burgemeester te Antwerpen, waarbij aan 
deze laatste werd gevraagd ter kennis van 
Pablo Mitjans te brengen dat het onder
zoek geopend te zijnen laste wegens in
brenk op artikel 115 van het Strafwetboek 
op 29 Juli 1947 met een beslissing van bui
tenvervolgingstelling, gesloten werd; dat 
de motieven van deze beslissing niet nader 
werden bepaald », dan wanneer : 1° de 
rechter over de grond niet zonder zich te
gen te sp~;eken achtereenvolgens heeft 
kunnen beweren, dat de motieven van het 
bevel van buitenvervolgingstelling dd. 
28 Juli 1947 hem onbekend zijn, omdat de 
tekst van deze beslissing niet werd terug
gevonden, en dat na de uitspraak van dit 
bevel, nieuwe feiten, niet geclekt door dit 
bevel, ontdekt werden en dat nieuwe be
zwaren aangaande de door de krijgsaudi
teur gekende feiten bewezen werden ; 
2° het bevel van buitenvervolgingstelling 
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dd. 29 Juli 1947 op rechtsgronden kon ge
grond zijn welke zich tegen alle hervat
ting der vervolgingen verzetten en de 
rechter over de grond, dienvolgens, alvo
rens over het bestaan van nieuwe bezwa
ren te beslissen, de herstelling van de 
tekst van· dit bevel moest bevelen of ten 
minste vaststellen dat deze hersteliing on
mogelijk was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat een bevel van buitenvervol
gingstelling op 29 Juli 1947 gewezen door 
de krijgsauditeur niet kon teruggevonden 
worden, hoewel zijn bestaan door een aan 
de beklaagde door deze magistraat ge
richte mededeling bewezen was zonder dat 
de beweegredenen van deze beslissing na
der bepaald werden ; 

Overwegende dat het bevel van buiten
vervolgingstelling door de krijgsauditeur 
uitgevaardigd overeenkomstig artikel 3 
van de besluitwet van 26 Mei 1944, het ka
rakter heeft van dit bij artikel 128 van 
het Wetboek van strafvordering voorzien · 
dat dus het oprijzen van nieuwe bezwa: 
ren, wier aanneming door de motieven van 
het bevel niet wordt verhinderd, aileen de 
hervatting van het onderzoek en der ver
volgingen tegen de beklaagde kan recht
vaardigen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
het vonnis van de krijgsraad te Antwer
pen wijzigende bij uitoefening van de op
dracht van onderzoek die aan de mili
taire rechtsprekende colleges toebehoort, 
het bestaan van nieuwe bezwaren heeft 
vastgesteld, doch zonder te kunnen bepa
len of deze niet gebeurlijk op rechtsgron
den stuitten welke aanleiding tot het be
vel van buitenvervolgingstelling hebben 
gegeven en welke de hervatting van het 
onderzoek en van de vervolgingen be
letten; 

Overwegende dat het Hof in de onmo
gelijkheid wordt gesteld om na te gaan 
of de zaak wettelijk bij het rechtspre
kende college aanhangig werd gemaakt ; 

Gelet op artikel 524 van het W etboek 
van strafvordering ; · 

II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering gewezen : 
· Overwegende dat de verbreking van de 

beslissing gewezen over de publieke vorde
ring deze medebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke vordering; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, vernietigt de voorafgaande 
rechtspleging er in begrepen de dagvaar
ding voor de Krijgsraad; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Krijgsraad te 
Antwerpen en van het Militair Gerechts
hof en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be-
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slissingen; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak naar de 
Krijgsauditeur te Antwerpen. 

5 Maart 1951.- 2• kamer.- Voonliitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - VeTslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlc
luiclende concl7ts·ie, ·H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Ryn. 

2" KAMER. - 6 Maart 1951 
:BEWIJS. - ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BE

LASTINGEN. - BEWIJSWAARDE VAN DE FEITE
LIJKE ELEMENTEN. - SOUVEREINE BEOORDE
LING. 

De rechter over de gmnd .beoordeelt sotk 
ve1·ein in feite de bewijs·waarde van de 
hem onderworpen fe'itelijlce elemen
ten (1). 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Februari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de aanvankelijke ver
weerder, Joseph Bayet, de 28 Maart 1949 
overleden is; dat de personen Julien, 
Fran!;ois, Marie Bayet,. Fran!;ois Georges, 
Marcel Bayet en Elise, Rosalie Verhallen, 
weduwe Bayet, verklaard hebben het ge
ding, hetwelk onderbroken werd door het 
overlijden van hun vader en echtgenoot, 
Joseph, Charles, Guislain Bayet, te her
nemen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1315 en volgende van het Burgerlijk Wet
boek, 32, derde lid, 35, vierde lid, 53, 65 
en 66 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen samenges.chakeld bij . ko
uinklijk besluit van· 12 September 1936, 
en bijgevolg, artikelen 2, eerste lid, en 6 
van de wet van 17 Juni 1938 tot wederin' 
voering van de nationale crisisbelasting, 
doordat het bestreden arrest, vertrou
wende enkel op de verklaringen van de 
verzoeker, en tegen de vaststellingen van 
de bestreden beslissing in - alzo het 
aan de stukken van de procedure ver-

' 
(1) In zake rechtstreekse belastingen : ver br., 

21 Maart 1950 (A.rr. Yerb1·., 1950, biz. 482; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 516) . 

In sh·afzaken : verbr., 13 en 21 Maart, 
25 April, 22 Mei en 28 Juni 1950 (A•·•·. Yerb1·.,· 

schuldigde geloof schendend en het ar
rest niet motiverend wat de bij de bron 
verrichte inningen aangaat - de mening 
is toegedaan dat de belasting welke bij 
de bron werd afgehouden op de in 1940 
ontvangen bezoldigingen 13.495 frank be
loopt, de in 1940 bij de bron te veel 
geinde som op 1.181 frank wegens de 
bedrijfsbelasting en op 808 frank wegens 
de nationale crisisbelasting vaststelt, het 
Hof bevoegd verklaart om teruggave van 
deze sommen van 1.181 frank en van 
808 frank toe te staan en die teruggave 
beveelt om de reden - welke in geen 
enkel stuk van de procedure staving 
vindt - dat de inkomsten waarop deze 
afhouclingen betrekking hebben reeds het 
voprwei·p zijn geweest van een betaling 
vooi· het clienstjaar 1940 {boekjaar 1939), 
clan wanneer de belasting welke bij de 
bron werd afgehouden op de in 1940 ont
vangen bezoldigingen in werkelijkheid 
11.506 frank beloopt en dat de afhoudin
gen van 1.181 frank en 808 frank, welke 
op de in 1939 ontvangen bezolcligingen 
werclen verricht, afgetrokken zijn geweest 
vail de aanslagen welke werclen gevestigcl 
voor clienstjaar 1!J40 (inkomsten van 1939) 
waarover de genomen beslissing nag 
cliende uitspraak te cloen : 

Overwegencle dat nit de vaststellingen 
van het bestreclen arrest blijkt dat ten 
gevolge van een vergissing begaan door de 
vei:mootschap waarvan verweerder de ver
tegenwoorcliger was, clezes beroepsinkom
sten voor 1940 op 170.654,50 fr. waren be
paalcl geweest in plaats van 136.154,50 fr., 
wat hun werkelijk bedrag was; 

Overwegencle dat cleze vergissing, welke 
voortkwam nit het feit dat de maatschap
pelijke geschriften niet alleen over het 
jaar 1940 liepen, maar tevens over vijf 
maanclen van 1939, op de bij de bran af
gehouclen sommen terugslaat ·welke, voor 
1940, slechts 11.506 frank en niet 
13.495 frank belopen, vermits het ver
schil, namelijk 1.989 frank, op het jaar 
1939 betrekking heeft ; 

Overwegencle clat het micldel het arrest 
vei·wijt, over de teruggave van gezegcle 
som uitspraak te hebben geclaan op groncl 
alleen van verklaringen van verweerder 
en het aan de clirectoriale beslissing ver
schuldigd geloof te hebben geschonclen; 

Overwegencle dat nit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat aanlegger 
dienaangaande conclusies vo6r het hof van 
beroep zou hebben genomen; · 

Overwegende dat het hof van beroep, 
bij het beoordelen van de feitelijke vast-

1950, biz. 463, 482, 530 en 675; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 493, 516, 587, 666 en 768) .; 18 Septem
ber 1950 (A1·r. Ye•·br., 1951, biz. 2; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 3). 



-387-

stellingen van de directoriale beslissing, 
noch de zin noch de draagwijdte van deze 
heeft verdraaid en derhalve het er aan 
verschuldigd geloof niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden aan
vaard; 

Over het tweede middel : schending 
van a1;tikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
25, eerste lid, 26, eerste lid, 53, eerste lid, 
en 74, eerste alinea, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen samenge
schakeld bij koninklijk besluit van 
12 September 1936 en, bijgevolg, artike
len 2, eerste lid, en 6 van de wet van 
17 Juni 1938 tot wederinvoering van de 
nationale crisisbelasting, gewijzigd bij 
artikelen 1 van het besluit van 22 Octo
ber 1940 en 13 van het besluit van 30 De
cember 1940, doordat het bestreden arrest 
beslist flat de administratie er niet toe 
gerechtigd was de bepalingen van arti
kel 74, eerste alinea, van bovengezegde 
samengeschakelde wetten in te roepen 
om de ontdoken belasting na te vorderen 
en, enerzifds, van mening te zijn dat de 
onjuistheid van de litigieuze aangifte wat 
de omschrijving betreft van de aard der 
operaties welke verzoeker tijdens 1940 
verwezenlijkt heeft alleen het gevolg kan 
zijn van een aan de administratie eigen 
uitlegging en beoordeling, en, anderzijds, 
dat de overdrijving van de lasten welke 
van de brutocommissies werden afgetrok
ken niet mag worden ge.handhaafd om de 
onafdoende reden dat de administratie 
niet ten genoegen van het .recht bewijs 
levert van het feit dat de reiskosten 
welke verzoeker als lasten in rekening 
heeft gebracht dezelfde zijn als die 
welke het voorwerp geweest zijn van te
ruggave door de werkgever, dan wanneer : 
1 o de juiste aard van de winsten welke 
werden verwezenlijkt door verzoeker, die 
zich in zijn aangifte - ramen II en IV -
als een door een dienst- of dienstverhu
ringscontract verbonden handelsvertegen
woordiger voorstelde, niet kon worden be
paald door acht te slaan op de gegevens 
van de aangifte en van haar bijlagen, 
maar slechts na administratief onderzoek 
en inwinning van inlichtingen bij de ver
tegenwoordigde firma's; 2° de onkosten 
welke verzoeker beweert te hebben ge
daan naar aanleiding van de reizen 
welke hij in 1940 in Nederland deed in 
het ram.r't van de aankoopsopdracht die 
hem door de naamloze vennootschap Ex
port 'J'abakhandel werd toevertrouwd, on
kosten ter staving waarvan generlei 
rechtvam:digend gegeven wordt overge
legd, .niet de aard van bedrijfslasten heb
ben en dat het Hof, welke ook de gebreken 
van de beslissing waren, de inhoud diende 
te onderzoeken van het bezwaarschrift 
welk belanghebbende beweerde ten on
rechte verworpen te zijn geweest, en dan 
wanneer de ingediende aangifte tevens on-

juist is om de reden dat de verzoeker als 
bedrijfslasten private uitgaven (voeding, 
privaat gebruik van een automobiel) en 
niet aftrekbare belastingen aftrekt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist da t de administra tie in zake niet 
gerechtigd is. om van het buitengewoon 
tijdsbestek gebruik te maken dat bij arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten is 
YOOrzien; 

Overwegende dat aanlegger staande 
lwudt dat deze bepaling toepasselijk is 
doordat de administratie misleid werd, 
enerzijds, door dat verweerder aange
haalcl heeft door een dienst- of een dienst
vethuringscontract verbonden te zijn en 
niet als onafhankelijk agent te zijn op
getreden en anderzijds, door dat hij in 
zijn aangifte bedrijfslasten zou hebben 
aangerekend waarvan hij het bestaan 
niet rechtvaardigde of welke niet aftrek
baar waren vermits zij door zijn werkge
ver terugbetaald waren geweest; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er. op wijst « dat verzoeker (hier verweer
der) te recht staande houclt dat zijn aan
gifte in de belasting niet onjuist is ll en dat 
de administratie « zonder meer beweert 
dat zijn aangegeven inkomsten in de loop 
van het litigieus jaar voortkwamen van 
zijn beroepsbedrijvigheid als onafhanke
lijk handelsagent en geenszins als door 
een derde bezolcligd handelsreiziger ll ; 

Dat uit deze overwegingen impliciet 
blijkt dat het bestreden arrest, souverein 
beslist heeft dat de administratie het be
wijs van de beweerde hoedanigheid van 
verweercler niet geleverd had ; 

Over het tweede onderdeel van het mid
<lel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger niet ten genoegen 
van het recht het bewijs bijbrengt van 
het feit dat de door aanlegger als be
drijfslasten in rekening gebrachte reis- _ 
kosten die zijn welke het voorwerp van 
terugbetaling door de werkgever zijn ge
weest; 

Overwegende dat deze beoordeling van 
:feitelijke aard is en aan het toezicht van 
het Hof ontsnapt; 

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

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

6 Maart 1951. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Vel·slag
ge·ver, H. Bayot. - Gelijklttidende oon
clttsie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-geiiel;aal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 
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1• KAMER. - 8 Maart 1951 

1o REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - BURGERLI.TKE ZAKEN. -

· IN CONCLUSIEN UITGEBRACHTE BESCHOUWIN
GEN WAARVAN DE DRAAGWIJDTE NIET WORDT 
BEPAALD NOCH WAARUIT ENIG 'RECHTERLIJK 
GEVOLG WORDT A~'GELEID. - GEEN VERPLICH
TING ZE TE BEANTWOORDEN. 

2o TERUGVORDERING. - MAA1'REGEL 
VAN ONTHEFFING UIT HET BEZIT DOOR DE 
VIJAND GENOMEN. - BESLUITWET VAN 10 ,JA
NlJARI 1941. - TERUGVORDERING DIE DE 
ONTZETTE EIGENAAR MAG INSTELLEN. - VER
GOEDING WAARTOE DE BEZITTER TEN OVER
STAAN VAN DE EIGENAAR GEHOUDEN IS. -

DRAAGWIJDTE. 

1 o De ver·plichting de vonnissen en ar·res
ten te motive;·en slttit deze niet in be
schouwingen te beantwoorden die een 
partij in conolusies uitgebracht heeft 
zonder de draagwijdte er van te bepa
len noch enig rechterlijk gevolg er uit 

1 df te lei den (1). 
2° Hij die op om·egelmatige wijze door 

de vijand ttit het bezit van zijn goed 
is ontzet gewonlen mag het tegen 
eUce bezitter tentgeisen zonder ver·
plicht te zijrL tot teruggave van de voor· 
dat goed doo·r de bezitter betaalde 
prijs. Hij mag zich nochtans, naar· 
aa.nleid·ing van die teruggave, ten lcoste 
van een ander niet veTrijken; de be
zitter is slechts tot vergoeding gehou
den vn de maat van het werlcelijk door 
de eigenaar geleden nadeel en is der·
halve gerechtigd om van z·ijn schuld het 
door· de eigenaar uit de willelcettrige 
maatregel van .. de vijand gehaald voor
deel af te trelclcen. (Besluitwet van 
10 ;Tanuari 1941, art. 2 en 3.) 

(DE WIJNGAERT, T. DE WITTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Maart 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat, 
in kennis gesteld van de conclusies waar
bij aanlegger vroeg op de vordering van 
verweerder geen recht te doen indien 
deze laatste niet bewees geen aanvraag 
tot herstel van oorlogsschade te hebben 
ingediend (eerste besluiten : « .Aangezien 
in die omstandigheden geintimeerde des
noods het recht tot vergoeding wegens oor-

(1) Verbr., 22 November 1945 '(Ar·r. T'er·br., 
1945, blz. 245; Bull. en PASIC., 1945, I, 273) ; 
24 J uni 1948 (Arr. T' erbr·., 1948, blz. 350; Bull. 

logschade zou kun:t1en hebben en dat hij 
het bewijs moet leveren dat een dergelijke 
aanvraag door hem niet werd inge
diend >>), het hof van beroep, in het be
streden arrest, over die exceptie heen
stapt zonder daarvoor redenen aan te ge
ven, dan wanneer de rechter gehouden 
is zijn beslissing ten opzichte van elke 
eis of exceptie te motiveren : 

Overwegende dat aanlegger, in zijn 
v66r het hof van beroep genomen con
clusies, deed opmerken dat verweerder 
ingevolge een door de internationale con
ventie van Den Haag toegelaten maat
regel de eigendom van zijn camion kon 
verloren hebben en clat cc in deze om
standigheden geintimeerde (hier verweer
der) clesnoods het recht tot vergoeding 
wegens oorlogschacle zou kunnen hebben 
en dat hij het bewijs moet leveren dat een 
dergelijke aanvraag door hem niet werd 
ingediend » ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet verplicht was antwoord te verstrek
ken op die beschouwingen waarvan de 
draagwijdt+ niet wercl bepaald noch waar
uit enig rechterlijk gevolg werd afgeleid; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat, in kennis gesteld met de conclu
sies (bijkomende conclusies) waarbij aan
legger vroeg, cc alvorens recht te cloen ten 
gronde, aan geintimeerde te bevelen het 
volgende te bewijzen... indien kwestieuze 
vrachtwagen nog zou bestaan, waar deze 
zich tegenwoordig bevindt », het hof van 
beroep over dit verweermiddel heenstapt 
zonder daarvoor reclenen aan te geven, 
dan wanneer de rechter gehouden is zijn 
beslissing ten opzichte van elke eis of 
exceptie te motiveren : 

Overwegende dat aanlegger niet het 
juridisch belang heeft doen kennen van 
het feit waarvan hij het bewijs aan ver
weerder v66r alle beslissing over de grond 
wilde opleggen; dat dienvolgens het hof 
van beroep de verwerping van het aange
vraagde getuigenverhoor niet moest recht
vaardigen ; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het derde middel : schending van 

artikelen 2 en 3 van de besluitwet dd. 
10 .Tanuari 1941 in zake de door de vijand 
genomen maatregelen houdende onthef
:fing uit het bezit, 1 en 2 van de besluitwet 
dd. 10 Januari 1941 de uitwerking be
palende van de maatregelen genomen 
door de bezettende overheid en van de 

en PAsrc., 1948, I, 405); 10 Maart 1949 (Arr. 
T' er·br., 1949, blz. 168; Btdl. en PAsrc., 1949, 
I, 189). 
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beschikkingen welke de regering ten aan
zien daarvan genomen heeft, van het be
sluit van de ministers dd. 28 Mei 1940 
houdende vaststelling dat de Koning zich 
in de onmogelijkheid bevindt om te re
geren, van artikelen 26 en 82 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat, in kennis gesteld van de beslui
ten (eerste besluiten) waarbij aanlegger 
deed gelden dat « het tegen de rechtvaar
digheid zou indruisen dat geintimeerde 
zich in deze zaak ten koste van beroeper 
zou verrijken, dat bijgevolg geintimeerde 
verplicht is t~ bewijzen welke vergoeding 
hij van de bezettende macht heeft beko
men Jl, en aan het hof vroeg « te bevelen 
dat geintimeerde het bewijs van de door 
hem bij het afnemen van zijn vrachtwagen 
door de Duitse macht bekomen vergoedin
gen zou bijbrengen, dat in ieder geval, 
er door beroeper aan geintimeerde geen 
bedrag betaald zal worden, alvprens dit 
bedrag van de gezamenlijke door gein
timeerde ontvangen vergoedingen afge
trokken is geweest JJ, het hof die conclu
sies heeft afgewezen om de reden « rlat 
in de beraming van het bedrag van de 
schadevergoeding geen rekening client ge
houden te worden met de door geinti
meerde van de Duitsers ontvangen som
men, dit feit vreemd zijnde aan beroeper, 
sommen die trouwens reeds onvoldoende 
blijken om geintimeerde voor de tijdens de 
bezetting gelden schade. te vergoeden, 
schade die niet aan beroeper aangerekend 
wordt Jl, uan wanneer, ofwel de van de 
Duitsers onvangen vergoeding als overeen
stemmende met de beroving van het genot 
van de vrachtwagen aangezien wordt -
welnu in een andere passus neemt het ar
rest aan dat verweerder tijdens de bezet
ting geen dergelijke beroving heeft on
dergaan (« overwegende dat beroeper te
recht tot betaling van schadevergoeding 
wegens derving van de autowagen aan
gesproken wordt; dat geintimeerde noch
tans slechts hierop aanspraak kan maken 
in de mate waarin hijzelve het gebruik van 
zijn camion zou gehad hebben, ware deze 
in zijn bezit gebleven; dat geen vergun
ning bekomen hebbende om reeds vanaf 
het jaar 1941 met gezegde auto-traktor 
te rijden, dit gedeelte van zijn eis dus 
gegrond is Jl), zodat de redenen van het 
arrest tegenstrijdig en dus niet bestaande 
zouden zijn en het arrest artikel 97 van 
de Grondwet zou geschonden hebben, 
ofwel zoals het arrest het zelf aanneemt, 
vertegenwoordigt die vergoeding de prijs, 
juist of niet juist, van de vrachtwagen 
(« overwegende dat de kwestieuze traktor
wagen in beslag werd genomen en nuder
hand bij verplichte verkoping aangekocht 
op 22 J anuari 1942 voor de door de Duit
sers bepaalde prijs van 94.000 frank, 

naderhand verhoogd met 5.000 frank Jl), 

en, dan, spreekt het hof zich insgelijks 
tegen in zijn beweegredenen en schendt 
het de besluitwet van 10 Januari 1941, 
krachtens welke de verkrijger niet kan 
verplicht worden de inbeslaggenomen 
zaak terug te geven zonder dat de terug 
in bezit gestelde eigenaar gehonden is 
hem de van de Duitsers ten titel van 
opeising ontvangen prijs te betalen, zo
dat de betaling van die vergoediiig dns 
niet als << vreemd zijnde aan beroeper Jl 

kon beschouwd worden : 
Overwegende dat indien, naar luid van 

de artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 
10 Jannari 1941, hij die op onregelmatige 
wijze door de vijand uit het bezit van 
zijn goed is ontzet geworden het tegen 
elke bezitter mag terugvorderen zonder· 
verplicht te zijn tot teruggave van de voor 
dat goed door de bezitter betaalde prijs, 
het nochtans uit het verslag dat gezegde 
besluitwet voorafgaat blijkt dat de au
teurs ervan niet gewild hebben dat naar 
aanleiding van die teruggave de rechtma· 
tige eigenaar zich ten koste van een ander 
zou verrijken ; 

Overwegende dat, blijkens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, verweer
der door de bezetter gedwongen is ge
weest op 22 Januari 1942, zijn vrachtwagen 
tegen de hem betaalde prijs van 99.000 fr. 
af te staan en de bezetter naderhand 
het voertuig aan aanlegger tegen ongeveer 
dezelfde som heeft verkocht; dat het 
bestreden arrest aanlegger heeft ver• 
oordeeld tot de teruggave van bewuste 
vrachtwagen en daarenboven tot de beta
ling van 8.850 frank wegens herstellings
kosten en van 97.500 frank als schaderver
goeding voor derving van het voertuig, 
vanaf 6 September 1944 tot 13 November 
1946; dat het hof van beroep geweigerd 
heeft bij het bepalen van de verschuldigde 
schadevergoeding rekening te houden, met 
de door verweerder van de Duitsers ont
vangen verkoopprijs, dit feit aan beroeper 
(hier aanlegger) vreemd zijnde; 

Maar overwegende dat aanlegger slechts 
tot vergoeding is gehouden in de maat van 
het werkelijk door verweerder geleden 
nadeel en derhalve gerechtigd is om van 
zijn schuld het door verweerder uit de 
willekeurige maatregel van de vijand ge
haald voordeel af te trekken; dat met er 
anders over te beslissen het hof van be
roep aan verweerder tot beloop van de 
door de Duitsers betaalde verkoopprijs 
een onverschuldigde verrijking ten nadele 
van aanlegger heeft toebedeeld; 

Overwegende dat weliswaa1' het bestre
den arrest zijn weigering met de door de 
Duitsers gedane betaling rekening te 
houden, ook steunt op de beschouwing 
dat de betaalde verkoopprijs onvoldoende 
blijkt om verweerder voor de tijden~ de 
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bezetting geleden schade te vergoeden, doch 
dat die beweegreden in strijd is met een 
andere beschouwing van het arrest volgens 
welke verweerder geen recht heeft op 
vergoeding wegens derving van het voer
tuig gedurende de bezetting, omdat hij 
geen'vergunning bekomen heeft «om reeds 
vanaf het jaar 1941 met gezegde auto-trak
tor te rijden JJ; 

Dat het middel derhalve gegroncl is; 
Om die redenen, en zonder acht te 

cslaan op het viercle midclel, dat tegen 
clezelfcle beschikking van het arrest is ge" 
richt, verbreekt het bestreden arrest, 
doch enkel voor zoveel het aanlegger 
heeft veroorcleelcl tot betaling van de 
som van 8.850 frank wegens kosten van 
herstelling aan het voertuig en van clegene 
van 97.500 frank tot schadeloosstelling 
wegens clerving van de vrachtwagen en 
beslist heeft over de kosten van eerste 
aanleg en van hoger beroep; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van beroep 
te Luik en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd arrest; veroorcleelt ieder cler 
partijen tot de helft cler kosten; verwijst 
de alclus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

8 Maart 1951. - 1° kamer. - Voo?·zit
ter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslag_qevm·, H. Smetrijns. 

Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Ple-iters, HH. Demeur en Struye. 

1" KAMER.- 8 Maart 1951 

1° OPENBAAR DOMEIN. - VOORWAARDE 
VEREIST OPDAT EEN ONROEREND GOED VAN DE 
STAAT OF VAN EEN GEMEENTE IN HET OPEN

. BAAR DOMEIN ZOU VALLEN. - AANWENDING 
TOT HET OPENBAAR NUT DOOR ZIJN NATUUR 
OF DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID. 

2° HUUR. - WET VAN 31 JuLI 1947. -..:. 
VAN TOEPASSING OP AL DE HUUROVEREEN
KOMSTEN BETREFFENDE ONROERENDE GOEDEREN, 
MET UITZONDERING VAN DE PACHTOYEREEN
KOMSTEN. 

1o · De . onroerende goederen van de Staat 
of van een gemeente 'Y"!alcen principieel 

·. deel 1tit van het privaat domein; zij 

(1) Verbr., 28 Maart en 12 Juli 1878 (Bull. 
en PAsrc., 1878, I, 149 en 353); 2 Juni 1898 
(ibid., 1898, I, 219); 2 OcLober 1924 (ibid., 
1924, I, 530) ; 21 J anuari 1926 (ibid., '1926, I, 
187, en nota 1).; 9 Maart 1950 (A,., .. Ve•·br., 
1950, biz. 457; Bull. en: PAsrc., 1950, I, 485, en 

maken slechts deel 1tit van het open
baa?· dome·in, indien zij doo1· h1tnne na
ttmr zelf of door een fonnele beslissing 
van de openbare macht tot het openbaa1· 
nut aangewend worden; bij ontstentenis 
van zu.Zke bestemming, volstaat het ge
bruilc doo1· het tntblielc van een aan de 
Staat of aan een ander pttbliek pe1·soon 
toebehorende y1·ond niet om dU ,qoed in 
het openbaa1· domein te doen vallen (1). 

2° De· wet 1;an 31 Juli 19!p houdende 1tit
zoncle1·ingsbepalinr;en ·in zake httishmtr 
is van toepassing op alle hmtrovm·een
lcomsten welke op een om·oe1·end goed of 
een gedeelte van een 01M·oerend goed 
betrelclcing hebben, om het even waar
toe de plaatsen ook dienen of bestemd 
zijn, met uitzonderinr; alleen van rle 
pcwhtove1·eenkomsten (2). 

(STAll OOSTENDE, T. JANSSENS-DE RYCKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Januari 1940 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aauleg te Brugge; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 537, 538 tot 540, 542 van het 
Burgerlijk Wetboek, van artikel 1 van de 
wet van 31 Juli 1947 op de huishuren, 
doordat het bestreden vonnis ten onrechte 
beslist da t de onbebouwde grond door ei
seres aan verweerster tot op de dag van 
de ingebruikneming van de herbouwde vis
mijn toegestaan, alhoewel hij voor het 
verkeer van eenieder vrij was, hetgeen 
zoals eiseres het in hare besluiten aan
voerde, zonder tegengesproken te wor
den, client begrepen in de zin clat die 
grond werkelijk door het publiek gebruikt 
was, nochtans beslist dat hij geen deel 
uitmaakt van haar openbaar domein maar 
wel van haar privaat domein, en clerhalve 
onder toepassing valt van de wet van 
31 Juli 1947 en alclus oordeelt onder voor· 
wendsel dat dergelijke toestand ook be-_ 
staat voor alle braakliggende gronden zo
wel deze die aan private als aan openbare 
personen toebehoren, clan wanneer, in/die 
gevallen, dit gebruik een miskenning van 
het eigenclomsrecht uitmaakt, terwijl ter
zake de kwestieuze grond, door de stad 
ter beschikking van het publiek gesteld 
en regehnatig door dit betreden, als een 
deel van haar openbaar clomein diencle 
beschouwd en clan ook niet onder toe-

nota 1); DE PAGE, bd. V, biz. 682, n' 781; PLA
NIOL en RTPERT, bd. III, biz. 123, n' 118, 2'. 
' (2) Purl. handel., Senaat, zittijd 1947-1948, 

n' 190; Jou1''f!. t7-ib.,l947, 442, n" 3 en 4; ibid., 
1948, 1l9, 11' 3; PAYEN en VAN KELECOM, n' 5. 
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passing van bovenvermelde huishuurwet 
viel : 

Overwegende dat het middel de bestre
den beslissing niet bestrijdt in zover zij 
verklaart dat de aan Staat of gemeente 
toebehorende onroerende goederen prin
cipieel cleel uitmaken van het privaat 
domein, tenzij zij door hun natuur zelf 
of door een formele beslissing van de 
openbare macht tot het openbaar nut 
aangewend worden; 

Overwegende clat het vonnis feitelijk 
vaststelt dat, tot op het ogenblik van de 
tussen de partijen afgesloten overeen
komst, de litigieuze, onbebouwde en 
braakliggende groncl « tot niets diende ll ; 

Dat het zodoende stilzwijgend heeft 
aangenomen clat deze grond noch wegens 
zijn natuur, noch door de wil van aanleg
ster, bestemd was om door het publiek 
gebruikt te worden; 

Overwegende dat, door er aan toe te 
voegen dat de niet afgesloten grond vrij 
was voor eenieders verkeer, daar cc dit 
insgelijks het geval is voor aile braak
liggende gronden die zowel aan private 
als aan openbare personen toebehoren ll, 
het vonnis enkel het principe bevestigt 
dat aileen het gebruik door het publiek 
van een aan de Staat of aan een ander 
publiek persoon toebehorende grond niet 
volstaat om dit goed in het openbaar do
mein te doen vallen, inclien het voor zulk 
gebruik niet bestemd is geweest; 

Dat het mid(l,el niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, eerste onder
dee! doordat het bestreden vonnis, bij on
duidelijke I:notieven welke met een gebrek 
aan motivering gelijk staan, het punt te 
weten of het gebruik van de kwestieuze 
grond door het publiek regelmatig was 
of niet, onzeker laat, cian wanneer uit 
het regelmatig betreden noodzakelijk dient 
afgeleid te worden dat die grond van het 
openbaar domein van aanlegster afhing; 
tweede onderdeel; doordat cUt vonnis, 
enerzijds, aanneemt clat de kwestieuze 
grond voor eenieders verkeer openstoncl, 
wat als gevolg moet hebben dat die grond 
van het openbaar domein van de stad af
hing, terwijl het, anderzijds, de betrecling 
door het publiek gelijkstelt met deze welke 
bij misbruik op private goederen zou kun
nen geschieden, tegenstrijdige motieven 
welke met een gebrek aan motivering 
gelijkstaan : · 

Overwegende dat het middel, in elk 
zijner onderdelen hierop steunt dat een 
regelmatig gebruik door eenieder van de 
litigieuze grond noodzakelijk het gevolg 
met zich zou brengen dat deze grond tot 
het openbaar domein van · aanlegster be: 
hoort: 

Overwegende dat, zoals hierboven uit
eengezet is geweest, de omstandigheid dat 
de litig·ieuze grond geregeld door ieder
een werd betreden niet volstaat om op 
zich zelve die grond binnen het openbaar 
domein van de stad Oostende te doen val
len; 

Dat alzo het middel, dat om de be
weercle dubbelzinnigheid en tegenstrij
digheid tussen motieven in het licht te 
steilen, op een verkeerde rechtsstelling 
steunt, in geen enkel zijner onderdelen 
kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1, 2, paragraaf 3, 10, 13, 14, 15, 
19 van de wet van 31 Juli 1947 op de huis
huren, 1711 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis deze wet 
op een stuk grond toegepast heeft dat 
volgens de rechtbank een cc onbebouwde 
braakliggende grond was ll, dan wanneer 
de wet van 31 Juli 1947 niet van toepas
sing is op blote gronden, maar aileen op 
gebouwen of gedeelten van gebouwen : 

Overwegende dat de wet van 31 Juli 
:1947 houdende uitzonderingsbepalingen in 
zake huishuur, luidens artikel 1, van toe
passing is op de huurovereenkomsten 
welke op een onroerend goed betrekking 
hebben, om het even waartoe ook de 
plaatsen dienen of bestemd zijn; 

Dat het bestreden vonnis vaststelt dat 
het in zake over een onbebouwde en 
braakliggende grond gaat; 

Overwegende dat nit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 31 Juli 1947 
blijkt dat de uitdrukking cc huurovereen
komsten ll in artikel 1 niet in de beperkte 
betekenis van artikel 1711, tweede altnea, 
van het Burgerlijk Wetboek client te wor
den begrepen, maar dat deze uitdrukking 
aileen in tegenstelling met deze van pachtc 
overeenkomsten wordt gebezigd; 

·Dat niet wordt betwist dat het in zake 
geen landeigendom geldt; · 

Dat de· betwiste huurovereenkomst der
halve door de wet van 31 Juli 1947 wordt 
beheerst; 

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

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

8 Maart 1951. - 1" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
vom:zitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijlcl~tidende oonol~tsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. ~ 
Pleiters, HH. Van Leynseele en Struye. 
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1• KAMER. - 9 Maart 1951 

RECHTERLIJKE INRICHTING. 
WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP. - AAN
WEZIGHEID VAN DE VOORZITTER EN MINSTENS 
TWEE WERKRECHTERS IN HOGER BEROEP YER
EIST. 

Is nietig de beslissing gewezen door een 
werkreehterst·aad van beroep die slechts 
samengesteld is uit de voorzittet· en een 
werlct·echter. (Wet van 9 Juli 1926, 
art. 122.) 

(BAEYENS, 
T. NAAMLOZE YENNOOTSCHAP « TORINA Jl.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 31 Januari 1949 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep voor de 
provincii:ln Antwerpen en Limburg, kamer 
voor bedienden ; 

Over het middel : schending van arti
kelen 117, 118 en 122 van de wet van 
9 Juli 1926 op de werkrechtersraden, door
dat de hP-Rtreden beslissing door de voor
zitter en een rechter gewezen werd, dan 
wanneer geen enkele beslissing van de 
werkrechtersraad van hoger beroep mag 
gewezen worden tenzij door drie leden 
hetzij door de voorzitter en twee rech~ 
ters : 

Overwegende dat, luidens artikel 122 
van de wet van 9 Juli 1926 op de werk
rechtersraden, geen terechtzitting van de 
werkrechtersraad van beroep mag gehou
den worden tenzij de voorzitter en min
stens twee werkrechters aanwezig zijn; 

Overwegende dat uit de uitgifte van de 
bestreden beslissing blijkt dat de heren 
Rantz, voorzitter, en Carmes, rechter, ge
zeteld hebben; 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing de substantiele bepaling van vermeld 
artikel 122 heeft geschonden ; ' 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van cle werkrechtersraad van beroep voor 
de provincHln Antwerpen en Limburg en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten · 
verwijst de zaak naar de werkrechters~ 
raad van beroep te Brussel, kamer voor 
bedienden. 

9 Maart 1951.- 1• kamer. - Voorzittiw, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de· 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleitet·, H. Demeur. 

1" KAMER. - 9 Maart 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZOEKSCHRIFT 
BETEKEND, DOCH NIET TER GRIFFIE OVERGE
LEGD. - ANTWOORD REGELMATIG BETEKEND. . 
- AANBRENGEN VAN DE ZAAK DOOR VERWEER
DER. - VoonwAARDEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZOEKSCHRIFT 
BETEKEND, DOCH NIET 'l'ER GRIFFIE OVERGE
LEGD. - ZAAK REGELMATIG DOOR VERWEER
DER AANGEBRACHT. - VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING EN VEROORDELING VAN DE AAI\'LEG
GER TOT DE KOSTEN EN TOT DE VERGOEDING. -
ARREST OP TEGENSPRAAK. 

1° Wanneer aanlegget· in vm·bt'elcing na 
zijn verzoelcschrift betelcend te hebben, 
het niet tet· gt'iffie van het Hot ovet·ge
legd heeft en wanneet· verweerder, bin
nen de wettelijlce tm·mijn, zijn antwoot·d 
op ae voorziening t·egelmatig betelcend 
heeft, mag verweerdet·, na vm·strijlcing 
van de voor het antwoord gestelfle tm·
m·ijn, de zaak aanbren.qen door voor
legging van het hem betelcend verzoelc
sclwift en van de bestreaen beslis
sing (1). (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 16.) 

2° Wanneer verweerder in verbt·elcing, 
wijl aanlegget· zijn verzoelcscht·ift, dat 
hij hem betekend hafl, niet tet· griffie 
van het Hof overgelegd hafl, de zaalc 
overeenkomstig artikel 16 van de wet 
van 25 Febt·uari 1925 aanbt·engt en tot 
ae verwet·ping van de voorziening met 
veroordeling tot de kosten en de vet·goe
ding besluit, stelt het Hof vast dat ae 
voot·ziening, niet tet· gt:iffie overgelegfl 
zijnfle, niet ontvankelijk is, verwm·pt ze 
en vemot·deelt aanlegget· tot de kosten 
en tot de vet·goed·ing van 150 frank; zulk 
at-rest is gehouden als zijnde op tegen
spraale gewezen (2). 

(GILMAN, T. DE FLEURQUIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het arrest, op 
29 October 1949 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat verweerder, na regel
matig zijn antwoord op de voorziening be
tekend te hebben, overeenkomstig arti
kel 16, alinea 3, van de wet van 25 Fe
bruari 1925, de zaak heeft aangebracht 
door voorlegging van het hem betekend 
verzoekschrift en van de bestreden beslis
sing waarvan hij zelf de uitgifte heeft ge-

(1) en (2) Verbr., 3 October 1929 (Bull. ·en 
PASIC., 1929, I, 316)' 
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llcbt, en tot de verwerping van de vvorzie
ning met vergoeding beeft besloten ; 

Overwegende dat aanlegger ZIJn ver
zoekscbrift ter griffie van bet Hof niet 
neergelegd heeft ; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is (wet van 25 Februari 1925, art. 8) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aa~1egger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

9 Maart 1951. - 1 e kamer. - Voorzitter 
en Ve1·slaggeve1·, H. Wouters, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Gelijkl~tidende 
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 9 Maart 1951 

1° BEJVOEGDHEID EJN AANLEG. 
BURGERLIJXE ZAKEN. - MILITAIRE OPEl
SING. - BETWISTING OVER RET BESTAAN VAN 
EEN OPEISING. - BIJZONDERE BEVOEGDHEID 
VAN DE VREDEREcHTER DOOR ARTIKEL 16 
VAN DE WET VAN 12 ~iEI 1927 VOORZIEN. -
NIET VAN TOEPASSING. 

2° HOGER BEJROEP. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG UIT
·sPRAAK DUENDE OVER RET HOGER BEROEP TE
GEN EEN VONNIS VAN DE VREDERECHTER. -
RECHTBANK DIT VONNIS WIJZIGENDE, AAN
GAANDE DE GROND. - RECHTBANK GEEN TOE
PASSING DOENDE VAN ARTIKEL 473, ALINEA 3, 
VAN RET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS
PLEGING, MAAR UITSPRAAK DOENDE ALS RECH
TER IN HOGER BEROEP. 

1° Artilcel 16 van de wet van 12 Mei 1927 
op de militaire opeisingen, dat een bij
zondere bevoegdhei.d aan de v1·ede1·eoh
ter toekent, is niet van toepassing. wan
ne61" het bestaan zelt van de opeising be
twist wordt (1). 

2° De 1·eohtbank van eerste aanleg die, 
11itspraak doende ove1· het hager bemep 
tegen een vonnis van de 1·eohte1·, de on
bevoegdheid van de eerste reohter .niet 
vaststelt, maar dezes beslissing wijzigt 
aangaande de gmnd, doet geen toepas
sing van artikel 473, alinea 3, van het 
Wetboelc van b~wgerlijke reohtspleging, 
maa1: beslist alleen als reohte1· in ho
ge·r beroep (2). 

(1) Verbr., 22 April 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
biz. 233; Bull. en PAsrc., 1948, I, 273); 14 De
cember 1950 (A1·r. Verbr., 1951, blz. 196; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 242). 

(MAENHOUT, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 25 Juni 1948 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent gewezen; 

Over bet eerste middel : scbending van 
artikelen 15 en 16 van de wet van 12 Mei 
1927 op de militaire opeisingen, 1, 2, 2bis, 
3, 8 (wet van 15 Maart 1932, art. 1), 9, 17 
van de wet van 25 Maart 1876 bevattende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van burgerlijke recbtspleging, 473 van het 
Wetboek van burgerlijke recbtsl•leging 
aangevuld door artikel 13 van de wet vail 
15 Maart 1932, 97 van de Grondwet, door
dat de rechtbank van eerste aanleg zete
lende in aanleg van huger beroep en in 
zake militaire opeising, de kennis van de 
zaak weerhouden beeft en erover als rech
ter in hoger beroep beslist heeft, wan
neer bet bestaan zelf van de opeising be
twist was en wanneer bet bedrag van de 
eis 39.000 frank beliepen, dan wanneer 
overeenkomstig artikelen 15 en 16 van 
de wet van 12 Mei 1927 de bijzondere 
bevoegdheid van de vrederechter betref
fende de betwistingen nopens de ingeval 
van opeising verschuldigde vergoedingen 
beperkt wordt, waaruit volgt dat de alge
mene wetsbepalingen over de bevoegdheid 
hun heerschappij hernemen wanneer het 
bestaan zelf van de opeising betwist 
wordt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de recbter over de grond blijkt dat 
aanlegger verweerder had gedaagd ten 
einde deze wegens militaire opeising van 
een autovoertuig tot een sum van 
39.000 frank te horen veroordelen; dat, 
zowel v66r de eerste rechter als v66r de 
rechter in boger beroep, verweerder het 
bestaan van een opeising betwistte; nat 
de recbter in hoger beroep beslist heeft 
dat er geen opeising bestond; 

Overwegende dat, luidens artikelen 15 
en 16 van de wet van 12 Mei 1927, de bij
zondere door deze wet voorziene bevoegd
heid van de vrederechter beperkt is tot de 
gescbillen betreffende de vaststelling van 
de verschuldigde vergoedingen in geval 
van militaire opeising; dat dienvolgens de 
algemene regelen over de bevoegdheid op
nieuw toepasselijk zijn wanneer het be
staan zelf van een opeising wordt betwist; 

Waaruit volgt dat het geschil tot de be
voegclbeid behoorde van de rechtbank van 
eerste aanleg, uitspraak duende in eerste 
aanleg (wet van 25 Maart 1876, gewijzigd 
door deze van 20 Maart 1948, art. 2 en 16) ; 

(2) Verge!. verbr., 24 Februari 1949 (Arr. 
Verbr., 1949, blz. 148; Bull. en PASIC., 1949, 
I, 164). 
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Overwegende dat de rechtbank van 
eerste aanleg, indien zij de onbevoegdheid 
van de vrederechter en haar eigen onbe
voegdheid als rechter in hoger beroep 
had vastgesteld, ongetwijfeld over de 
groncl haclmoeten beslissen (Wetb. v. burg. 
rechtsv., art. 47S; wet van 15 Maart 19S2, 
art. 1S) en dat haar beslissing over de 
grond in eerste aanleg zou gewezen zijn ; 

Overwegende dat, verre van deze wets
bepaling in zake toe te passen, de recht
bank van eerste aanleg de beroepen beslis
sing slechts aangaande de groncl heeft 
gewijzigcl en aileen als rechter in hoger 
beroep uitspraak heeft gedaan; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderha vig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent en dat melding ervan zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigcle 
beslissing; veroorcleelt verweerder tot ·de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Brugge. 

9 Maart 1951. - 16 kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Bail.- Gelijlc
l7tidende conclns·ie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. 
Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Resteau. 

1 e KAMER. - 9 Maart 1951 
1° VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUI

TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- SCHADE MET HET OOG OP DE VERDEDIGING 
VAN EEN VESTING AAN DE EIGENDOMMEN VAN 
PARTICULIEREN TOEGEilRACHT. - DECREET 
VAN 8-10 JULI 1791.- SCHADE VEROORZAAKT 
W ANNEER DE VESTING IN STAAT VAN OORLOG IS, 
·- KAN AANLEIDING GEVEN TOT VERGOEDlNG. -
SCHADE TOEGEBRACHT W ANNEER DE VESTING 
IN STAAT VAN IlELEG IS. - GEEN VERGOEDING. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- SCHADE MET HET OOG OP DE VERDEDIGING 
VAN EEN VESTING AAN DE EIGENDOMMEN VAN 
PARTIOULIEREN TOEGEilRACHT. - DECREET 
VAN 8-10 JULI 1791. - SCHADE GEEN AANLEI

·DING GEVENDE TOT VERGOEDING. - ZELFS IN
DIEN DE MAATREGEL DIE DE SCHADE VEROOR· 
ZAAKTE EN TIJDENS DE STAAT VAN IlELEG UIT
GEVOERD WERD, VROEGER REEDS WAS VOOR
ZIEN. 

S0 00RL0G. - AANGEVALLEN VESTING. -
DECREET VAN 8-10 JULI 1791. - 0MSTAN

·DIGHEID NIET VEREISEND DAT GEVECHTEN OP DE 
UITWENDIGE VERDEDIGINGSLINIE VAN DE VES
TING ZOUDEN GELEVERD ZI,JN. 

4°- OORLOG. - VESTING IN STAAT VAN IlELEG. 
--' DECREET VAN 8-10 JULI 1791. - VooR
WAARDE. 

5° OORLOG. - STAAT VAN BELEG. - BEPA
LING VAN HET DECREET VAN 8-10 JULI 1791. 
---,- BLIJFT VAN TOEPASSING OP DE VERGOE
DING WEGENS DE MET HET OOG OP DE VERDE
DIGING VAN EEN VESTING AAN DE EIGENDOMMEN 
VAN PARTIOULIEREN -TOEGEBRACHTE SCHADE. 

1° Naar lnid van artilcelen 36, 37, 38 en 11 
van het decreet vun 8-10 htli 1791, kan 
de aan de eigendommen van pal·ticulie
ren met het oog op de verdediging van 
een vesUng toegebrachte schude aanlei
ding geven tot veTgoed·ing, inclien de ves
ting z·ich in stctut van oorlog bevindt,· zi.j 
geett geen aunleiding tot vergoeding in-

. dien de vesting in staat vun beleg is. 
2° De met het oog op de verdediging van 

een vesting uun · de eigendommen van 
particif.lie·ren toegebTuchte schude geett 
geen annleiding tot veTgoeding bi.j toe
passing vnn het aec1'eet vnn 8-10 Juli 
1791, zelfs wn1Mwe1· de mcuttregelen, die 
a.lzo tijdens de stnat van beleg uitue
voel·d we1·den en cle schnde vemm·zunlct 
hebben, voorzien en besloten wenlen 
toen de vesting zich nag niet in staat 
vnn om·log bevond. 

so Een vesting lean nnngevnllen zijn, nanr 
de zin vnn a1·tikel 11 van het decreet 
vnn 8-10 Juli 1791, otschoon nog geen 
gevechten op haar. uitwendige verdedi
gingslinie geleve1·d ~De1·den. 

4° Een vesting bevindt zich in staat van 
beleg, naaT l7tid vnn artikel 11 vun het 
dec1·eet vnn 8-10 J7tli 1791, wunneer zij 
nangflvnllen of omsingeld is; het is niet 
ve1·eist dnt zij aungevallen en omsin
geld Z07t weze. 

5° De bepctling van de staat vnn beleg, ge
geven door a1·tilcel 11 van het decreet 
vnn 8-10 Jnli 1791, blijft vnn toepnssing 
in zake ve1·goeding der met het oog op 
de venlediging vnn een vesting aan ei
gendommen vnn pn1·ticulieTen toege-
1J1·achte schade. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << LES DOMAINES 
DE 's GRAVENWEZEL ll, T. IlELGISCHE STAAT.) 

ARREST., 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 9 April 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikel'en 36 en S8 van het decreet van 
8-10 Juli 1791 en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreclen arrest, om te ver
klaren clat eiseres nit hoofde van de op 
14 Mei 1940 uitgevoerde vernieling harer 
gebouwen op geen enkele vergoeding recht 
heeft inroept : 1 o in rechte, « dat naar 
de geest van het decreet· van 8-10 Juli 
1791... een onderscheid ·client gemaakt te 
worden tussen in oorlogstijcl doch vrije
lijk en in het vooruitzicht van een aan" 
val van de vijand uitgevoerde werkeri 
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welke voorbehoedende maatregelen uit
maken en deze die, in aanwezigheid van 
de vijand en' ten gevolge van zijn aanval 
verricht, echte oorlogsdaden uitmaken >>; 
2° in feite, << dat wat bijzonder de vernie
ling der gebouwen betreft welke op 14 Mei 
plaats greep, in tegenstelling met de 
schade aan beplantingen en landerijen die, 
in uitvoering van het opgevatte plan, v66r 
de oorlog werden veroorzaakt, de militaire 
overheid tot op bet laatste ogenblik had 
gewacht alvorens de vernieling der eerste 
te bevelen en uit te voeren; dat de dag 
waarop tot deze vernieling werd overge
gaan de aanval van de vesting geen louter 
gevaar was maar een werkelijkheid uit
maakte; clat vanaf dit ogenblik er geen 
sprake meer kon zijn van voorbehoeds
maatregelen maar van in aanwezigheid 
van de vijand eri tengevolge van zijn aan
val uitgevoerde vercledigingswerken >> ; 
clan wanneer eiseres, bij regelmatig in 
aanleg van beroep genomen conclusies, 
na erkend te hebben dat de vernieling 
der gebouwen door het Belgische leger 
pas op 14 Mei 1940 was _geschiecl, om haar 
vraag tot vergoecling te rechtvaardigen, 
welke op de beschikkingen van het decreet 
van 8-10 Juli 1791 gesteund was, er uit
drukkelijk bijvoegde dat « cleze vernieling 
'Cleel uitmaakte van de verdedigingsplan
nen en van de seclert lange tijd besloten 
voorbehoedencle vercledigingsmaatregelen, 
en clit juist evenals bet rooien en omhak
ken van mastenbossen enige dagen en enige 
weken te voren op het goecl van beroep
ster gedaan; dat dit alles moest uitge
-voerd worden volgens de plannen om v66r 
'Cle zeven schuilplaatsen in beton bet schiet
veld te ruimen, zoals voorzien en ontwor
pen bevorens alle oorlogsverklaring en 
-v66r alle aanval van Belgie >> ; doordat het 
arrest, door clie conclusies te verwerpen 
zonder zich nopens hun groncl uit te spre
ken, zowel in feite als in rechte, voor
melde artikelen 36 en 38 van het decreet 
geschonden heeft of, op zijn minst, zijn 
beslissing niet wettelijk gemotiveerd 
heeft : 

Overwegende dat aanlegster de Bel-
. giselle Staat heeft gedaagcl tot betaling 
van vergoeding voor de schade haar toe
gebracht ten gevolge van de door de mili
taire overheid, zowel v66r als na 10 Mei 
1940, uitgevoerde maatregelen, om de stel
ling Antwerpen in staat van verclediging 
te brengen ; dat om ten aanzien van de 
vernieling van haar gebouwen welke op 
14 Mei 1940 is geschied haar vordering tot 
schadeloosstelling, gesteuncl op het decreet 
-van 8-10 Juli 1791 te rechtvaarcligen, zij 
in haar voor het Hof van beroep genomen 
conclusies aanvoerde : dat « deze vernie-
1ing deel uitmaakte van de verdedigings
I>lannen en van de sedert langeri tijd be
sloten behoedencle . verdecligingsmaatre
:gelen en dit juist ·evenals bet rooien en om-

hakken van mastenbossen welke enige da-. 
gen en enige weken te voren op het goed 
van beroepster (bier aanlegster) gedaan 
werden; dat dit alles moest uitgevoerd 
worden volgens de plannen om v66r de ze
ven schuilplaatsen in beton het schietvelcl 
te ruimen, zoals voorzien en ontworpen 
bevorens alle oorlogsverklaringen en v66r 
alle aanval van BelgH\ >> ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
alle vergoeding wegens gezegde vernieling 
van gebouwen heeft geweigerd, om reden 
« dat de dag waarop tot cleze vernieling 
werd overgegaan de aanval van de vesting 
geen louter gevaar maar een werkelijk" 
heid uitmaakte ; dat vanaf clit ogenblik er 
geen spraak meer kon zijn van voorbe~ 
hoedsmitatregelen, maar van in aanwezig
heid van de vijand en tengevolge van zijn 
aanval u!tgevoerde vercledigingswerken >> ; 
dat het alzo beslist heeft, na vastgesteld 
te hebben ,« dat de militaire overheid tot 
op het laatste ogenblik had gewacht al
vorens de vernieling cler eersten (de ge
bouwen) te bevelen en nit te voeren >>; clat 
bet Hof van beroep clerhalve heeft aange
nomen dat bedoelde maatregel, alhoewet 
ontworpen v66r de aanval van de stelling 
Antwerpen, docll uitgevoerd na die aan
val, geen aanleicling geeft tot vergoeding 
bij toepassing van bet decreet van 8-10 Juli 
1791 en de in het micldel bedoelde conclu
sies beantwoorcl heeft ; 

Overwegencle dat bet decreet van 
8-10 Juli 1791 enkel recht op vergoeding 
toekent voor de schacle veroorzaakt met 
bet oog op de verdecliging van een vesting 
die zich in staat van oorlog bevinclt, met 
uitsluiting van de schade voortvloeiend uit 
tijclens de staat van beleg van de vesting 
genomen maatregelen; dat die uitsluiting 
is gegrond op de beschouwing dat deze 
laatste maatregelen, opgelegd door de 
noodwendigheden van de. strijd, oorlogs
daclen uitmaken; dat de omstandigheid 
dat zij reeds in oorlogstijcl voorzien zijn 
geweest, voor bet geval clat de vesting 
zou worden aangevallen, niet belet dat, 
uitgevoerd na de aanval, die maatregelen 
oorlogsdaden uitmaken; 

Overwegende dat daaruit volgt dat bet 
midclel feitelijke gi·ondslag mist voor zo
veel het de schending van artikel 97 van 
de Grondwet aanklaagt, en in rechte niet 
opgaat in zovP-r het op de schencling van 
de artikelen 36 en 38 van bet decreet van 
8-10 Juli 1791 gegroncl is; · 

Over llet tweecle middel : schending vari 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat bet 
bestreden arrest beslist dat eiseres op 
grond van bet ,decreet van 8-10 Juli 1791 
geen recht heeft op de herstelling van de 
aan hare eigendommen door verweerder 
na 10 Mei 1940 berokkende schacle, om re
den dat de vernielingen uitgevoerd tijclens 
de staat van beleg geen aanleiding geven 
tot vergoeding op grond van bet decreet 
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van 8-10 Juli 1791 en dat de stelling Ant
werpen, waarvan de eigendommen van ei
seres afhingen, ten tijde van de kwes
tieuze vernielingen in staat van beleg was, 
vermits deze vernielingen tussen 10 en 
14 Mei 1940, ten gevolge van de aanval 
van de vijand uitgevoerd werden, al vast
stellende anderzijds, dat de vijand pas op 
15 Mei 1940 in aanraking gekomen is met 
de verdedigingslijn Antwerpen - N amen, 
waarvan de stelling Antwerpen een der 
elementen was, doordat, bijgevolg, het be
streden arrest achtereenvolgens beweert : 
1° dat kwestieuze vernielingen uitgevoerd 
werden nadat de stelling Antwerpen in 
staat van beleg was en ingevolge de aan
val van de vijand en 2° dat deze laatste 
de stelling Antwerpen pas aangevallen 
heeft de dag na deze waarop die vernielin
gen uitgevoerd werden; doordat het be
streden arrest dus door tegenstrijdige 
motieven gelijkstaande met een gebrek 
aan beweegredenen beslist heeft dat eise
res geen recht heeft op de vergoeding van 
de na 10 Mei 1940 berokkende schade : 

Overwegende dat waar het vaststelt, 
enerzijds, dat wegens de nieuwe krijgs
methoden de vesting Antwerpen als aange
vallen moest worden beschouwd van af 
14 Mei 1940 en, anderzijds, dat de vijand 
met de verdedigingslinie Antwerpen-Na
men op 15 Mei 1940 in aanraking was ge
komen, het arrest zich niet tegenspreekt; 

Dat immers een vesting kan aangevallen 
zijn, ofschoon op haar uitwendige verde
digingslinie geen gevechten geleverd wor
den of nog niet geleverd zijn geweest ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 35, 36, 37 en 38 van titel I van 
het decreet van 8-10 Juli 1791 en 97 van de 
Grondwet, doordat .het bestreden arrest 
beslist dat eiseres, op grond van het de
creet van 8-10 Juli 1791, geen recht heeft 
op de vergoeding van de aan hare eigen
dommen, door verweerder na 10 Mei 1940 
berokkende schade, om reden : 1 o dat het 
decreet van 8-10 Juli 1791 geen enkele ver
goeding toekent voor de tijdens de 
staat van beleg uitgevoerde vernielingen; 
2° « dat op 13 Mei 1940 de twee legers 
werkelijk tegenover elkander stonden en 
dat er aan de verweerlegers en aan de 
verdedigers van de stelling Antwerpen 
niets overbleef dan het hoofd te bieden 
aan de verwachte aanval >>; 3° dat op 
14 Mei 1940, het Belgische leger bijeenge
komen is op de verdedigingsli.jn Antwer
pen-Namen1 waarvan de stelling Antwer
pen een der elementen was; 4° (( dat daags 
nadien de Duitsers de aanraking met de 
linie verwezenlijkten »; 5° << dat de dag 
waarop tot deze vernieling werd overge
gaan, de aanval van de vesting geen louter 
gevaar maar een werkelijkheid uitmaakte; 
dat vanaf dit ogenblik er geen sprake 
meer kon zijn van voorbehoedsmaatrege-

len maar van in aanwezigheid van de 
vijand en tengevolge van zijn aanval uit
gevoerde verdedigingswerken »; 6° Q dat 
nit het bovenoverwogene blijkt dat er op 
het ogenblik van de betrokkene vernieling 
(uitgevoerd volgens de vaststellingen van 
het bestreden arrest tussen 10 en 14 Mei 
1940) de stelling Antwerpen in staat van 
beleg was in de zin van het ingeroepen de
creet en dat het recht tot vergoeding uit
gesloten is »; dan wanneer : 1° het decreet 
van 8-10 Juli 1791 nit het bij artikel 38 
voorziene recht op vergoeding, enkel de 
vernielingen uitsluit uitgevoerd tijdens· de 
staat van beleg en die oorlogsfeiten uit
maken; 2° de staat van beleg met uitslui
ting van alle andere. omstandigheden lui
dens artikel 11 van het decreet van 
8-10 Juli 1791 gekenschetst is door de 
omsingeling der plaats en door de onder
breking harer verbindingen met de buiten
wereld, en dus niet zou kunnen voort
vloeien uit de dreigende of zelfs effectieve 
aanval van de vijan(l; 3° uit de vaststel
lingen van het bestreden arrest blijkt dat 
op 14 Mei 11940, de twee legers tegenover 
elkaar sto11den, van Antwerpen tot Na
men, hetgeen noodzakelijkerwijze in zich 
sluit dat op die datum de stelling Antwer
pen niet door de vijaml omsingeld was : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 11 van het decreet van 8-10 Juli 1791, 
een vesting zich in staat van beleg be
vindt, wanneer zij aangevallen of omsin
geld is; dat het niet vereist is dat de ves
ting en aangevallen en omsingeld zou 
zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op souvereine wijze vaststelt dat tot de 
kwestieuze vernieling werd overgegaan, 
wanneer << de aanval van de vesting geen 
!outer gevaar maar een werkelijkheid uit
maakte »; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

9 Maart 1951. -1• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Smetrijns. 
- Gelijklu·idende conolusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en 
Resteau. 

2" KAMER. - 12 Maart 1951 
10 VERKEER. - WEGGEBRUIKER RIJBEWE

GINGEN VERRICHTEND. - VERPLICHTING DE 
DOORGANG VOOR IN BEWEGING ZIJNDE WEGGE
BRUIKERS VRIJ TE LATEN. - DRAAGWIJDTE. 
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2° VERKEER. - WEGGEBRUIKER ZICH 
NAAR LINKS BEGEVEND. - NIET VERPLICHT DE 
DOORGANG YRIJ TE LATEN VOOR EEN WEGGE
BRUillER DIE HEM AAN EEN WEGENAANSLUITING 
LINKS YOORBIJSTEEKT. 

1° De bepaUng van artikel 57, to, litt. c, 
van het Algemeen Regle-ment op de ver- · 
kee1·spolitie, voorschrijvend dat de weg
gebntiker die rijbewegingen verricht de 
do01·gang voo1· in beweging zijnde weg
gebruikers moP-t vrijlaten, is niet van 
toepassing op rijbewegingen welke dit 
regle-ment aan bepaalde regelen onder
we1·pt, -met welke zij niet verenigbaar 
is (1). 

2° Ojschoon hij een rijbeweging uitvoert, 
is de weggebntiker, die z·ich aan een 
sp!Using, aanslttiting of kruising naar 
links begeejt, niet . verplicht de door
gang vrij te laten voor een weggebrtti
ker tUe hem links voorbijsteelct (2). 
(Kon. besl. van 1· Februari 1934, art. 29, 
4°, 31, 2°, en 57, 1°, c.) 

{VAN ROYEN, T. DE MUYT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 57, 1°, c, van de Wegcode, en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis, na in feite vastgesteld te 
hebben dat eerste verweerder, die per 
auto reed, op het ogenblik van de botsing 
<< in beweging was om door een beweging 
in de Bakkerstraat gemakkelijk zijn wa
gen te keren )), niettemin beslist heeft dat 
het ongeval aileen aan het wederrechtelijk 
voorbijsteken van de wagen van eerste 
verweerder door eiser te wijten was, en 
de burgerlijke eis van eiser dienvolgens 
ongegrond verklaard heeft, wanneer arti
kel 57, 1°, van de Wegcode uitdrukkelijk 
bepaalt dat de weggebruiker die rijbewe
gingen uitvoert de doorgang voor een in 
beweging zijnde weggebruiker moet vrij
laten, wanneer bijgevolg eerste ver
weerder de wettelijke verplichting had de 
doorgang voor eiser vrij te laten en het 
voorbijsteken van zijn wagen door ge
zegde eiser geenszins wederrechtelijk was, 
wanneer in alle geval het bestreden von
nis de besluiten van eiser niet beant
woord heeft, in zover zij staande hiel
den dat eiser << niet had willen voorsteken 
doch enkel voor een manamvrerende en 

(1) Betreffende het begrip « rijbeweging », 
zie verbr., 24 April 1950 (A1'1', Verbr., 1950, 
blz. 524; B·ull. en PASIC., 1950, I, 579). 

op het ogenblik van de aanrijding dwars 
stilstaande auto een ontwijkingsmanam
ver deed)), wanneer het vonnis bijgevolg 
niet voldoende gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
gewezen werd op het verzet door eiser als 
burgerlijke partij aangezegd tegen het 
vonnis waarbij de rechtbank beklaagde 
De Muyt vrijspreekt, de naamloze ven
nootschap Azijnfabriek De Blauwe Hand 
burgerlijke aansprakelijke partij buiten 
zaak stelt en eiser zijn burgerlijke vor
dering ontzegt; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
aanrijding die tot het instellen van de 
publieke vordering aanleiding heeft gege
ven zich aan een aansluiting van wegen 
heeft voorgedaan ; 

Overwegende dat eiser tot staving van 
zijn eis v66r de rechtbank aangevoerd 
heeft dat verweerder De Muyt, in alle 
gevallen zich tegen het voorschrift van. 
artikel 31, 1 o, van het Algemeen Regle
ment op de verkeerspolitie vergrepen heeft 
om zich bij inbreuk op de bepalingen 
van voorbedoeld artikel, niet genoegzaam 
naar links te hebben begeven om links af 
te draaien; 

Dat de bestreden beslissing dit mid
del ongegrond heeft verklaard als reden 
daartoe aangevende dat voormeld voor
schrift van artikel 31, 1°, tot doel strekt 
<< aan. de aansluitingen een rechtse voor
bijstekingsmanamvre mogelijk te maken, 
dat echter die bepaling het verbod niet 
opheft bij het naderen van aansluitingen 
links voorbij te steken )) ; 

Dat het bestreden vonnis daaraan toe
voegt dat een eventuele overtreding van 
kwestieus voorschrift door beklaagde het 
ongeval niet heeft kunnen veroorzaken, 
hetwelk uitsluitend te wijten is aan het 
wederrechtelijk voorbijsteken van de 
wagen van beklaagde door de burgerlijke 
partij, waaruit volgt dat de rechter over 
de grond impliciet maar niettemin duide
lijk vaststelt dat aanlegger aan een we
genaansluiting links heeft willen voorbij
steken en {J.at die door de artikelen 29, 
4o, en 31, 2°, van het Algemeen Regle
ment verboden handeling de enige oor
zaak van de aanrijcling en van de door 
deze veroorzaakte schade is; 

Overwegende dat door deze vaststelling 
de rechter over de grond zijn beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd heeft; dat in
derdaad de door eiser en door verweerder 
verrichte rijbewegingen door bedoelde 
artikelen 29, 4°, en 31, 2°, voorzien waren, 
en niet door het artikel 57, 1°, c, dat 

(2) Zie verbr., 27 Maart 1950 (A1-r. f1e1·br. 
1950, biz. 496; Bull. en PASIC., 1950, I, 533, en 
nota 1, blz. 534). 
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niet van toepassing is op rijbewegingen 
welke het reglement uitdrukkelijk aan 
bepaalde regelen onderwerpt; 

Dat het middel voor zoveel het aan
voert dat het vonnis, op grond van een in 
rec~te verkeerde opvatting, verklaart dat 
artlkel 57, 1°, o, van het Algemeen Regle
ment niet van toepassing is omdat rij
dende zoals hierboven is gezegd, De Muyt 
geen rijbeweging heeft uitgevoerd, alle 
belang ontbeert, vermits uit het voren
staande volgt, dat deze beweegreden over
tollig is; 

Overwegende, met betrekkingtot het on
derdeel van het middel waarbij aange
voerd wordt dat de rechter over de grond 
de conclusies onbeantwoord laat waarbij 
eiser staancle hield dat verweerder « daar 
hij rijbewegingen deed de plicht had de 
doorgang voor eiser vrij te laten en dat 
verweerclers nalatigheid in het vervullen 
van bewnste plicht aanlegger' gedwongeri 
heeft voor een manceuvrerende en op het 
ogenblik van de aanrijding dwars stil~ 
staande auto een ontwijkingsmanceuvre 
te verrichten >>; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat, in strijd met datgene · eiser 
bij bovenbedoelde conclusie beweerde de 
door verweerder gevoerde wagen 'niet 
stllstond, en dat verweerder niet ver
plicht was de doorgang langs de linker
kant van de baan voor aanlegger vrij te 
laten; _ - - -

Dat alclus de rechter over de 'gtond im
pliciet doch niettemin ondubbelzinnig en 
naar de wens van artikel 97 van de Grond
wet eiser's bovendedoelde conclusie heeft 
beantwoord; · 

Dat geen der onderdelen van het mid-
del kan aangenomen worden; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verwijst eiser in de kosten ; veroor
cleelt hem tot de vergoecling van 150 frank 
jegens verweerders. 

12 Maart 1951. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsc 
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge
ver, H. Simon. - Gelijlclttidende oonalu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye 
en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 12 Maart 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. __:__ STRAFZAKEN. -~ DOUANEN 
EN ACCIJNZEN. - 00NCLUSIES VAN HET BE
HEER, VERVOLGENDE PARTIJ, BEWERENDE HET 
BEWIJS VAN EEN MISDRI.JF AF TE LEIDEN UIT 
,ZEKERE FElTEN VOORGESTELD ALS VOLGEND UIT 
HET PROCES-VERBAAL. - ARREST BESLISSEND 

DAT HET BEWIJS VAN HET MISDRIJF NIET IS 
BIJGEBRACHT. - WETTELIJK GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

BeantwooTdt op passende wijze de con
olltsie van het beheer, vervolgende par
tij, dM tdt zeke1·e als volgend uit het 
proces-ve1·baal vom·gestelde feiten be
weeTt at te leiden dat de betichting be
wezen is, het an·est dat beslist dat het 
wettelij lc bewijs van het misdrijf niet 
wordt b·ljgebmcht. -

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. DEJOI'iGHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 November 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

_. Over het- enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestre~en arrest de ter -terechtzitting re
gelmatlg neergelegde conclusie niet beant
woord heeft : 

OverwegEmde dat, bij conclusie genomen 
v66r het hof van beroep, aanlegger zekere 
feiten aanhaalde voorgesteld als volgend 
]lit het door het vervolgend beheer opge
steld proces-verbaal van 19 Maart 1949 en 
waaruit het beheer beweerde af te leiden 
dat de ten laste van verweerder gelegde 
betichting bewezen- was;· 
Ove1~wegende dat met zijn beslissing te 

motivei·en door de vaststelling dat het 
wettelijk bewijs van de ten laste van 
verweerder gelegde feiten ten gevolge van 
het on~~~zoek v66r het hof van beroep 
werd blJgebracht, het bestreden arrest op 
passende wijze deze conclusie heeft be
antwoord; 

Overwegende lnderdaad, dat uit deze be
schouwing volgt dat, naar de beoorde
ling _ van het hof van beroep, de aange
haalde feiten niet van aard waren om te 
bewijzen dat verweercler het misdrijf had 
gepleegd wegens hetwelk hij vervolgd 
was; dat het arrest over elk dezer feiten 
geen uitleg moest verstrekken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; -

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

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

12 Maart 1951. - 2" kamer. - Voorzit~ 
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Vm·slag" 
gever, H. Bayot. - Gelijlcltl-idende con
clnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
ad vocaa t-generaal. 
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2" KAMER. - 12 Maart 1951 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - CoRRECTIONELE RECHTBANK. 

· - SLUITING DER DE!lATTEN. 

2° RECHTEJN VAN DE VERDEJDIGING. 
- STRAFZAKEN. - NOTA DOOR DE BURGER
LIJKE PARTIJ NA DE SLUITING DER DEBATTEN 
NEERGELEGD. - NIET MEDEGEDEELD AAN DE 
BEKLAAGDE. - VONNIS VAN VEROORDELING 
ACHT SLAANDE OP DE STUKKEN VAN DE BUNDEL. 
- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VER

DEDIGING. 

1° Voor de con·ectionele rechtbanlc zijn de 
debatten gesloten ww1111We1·,. al de pa1·
tijen gehoord zijnde, de zaalc vom· ttit
sp1·aalc van het vonnis op een late1·e 
te1·echtzitting ttitgesteld wordt (1). 

2° Schendt de 1:echten van de ve1·dediging 
· het vonnis van veroordeling acht slaande 
op de stulclcen van de bundel, wannee1· 
de btwge1·lijlce pa1·tij na de slttiting va'/1-
de debatten een nota -1tee1·gelegd heett 
en de belclaagde geen lcennis van die 
nota heeft gelc?·egen (2). 

{DEHANDSCHU'l'TER, T. JACOB.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 November 1950 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Antwerpen; 

I. Aangaande. de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 96 en 97 van de Grondwet, van 
de rechten van de verdediging, van arti
kelen 15!, 155, 189 en 190 van het Wet~ 
boek van rechtspleging in strafzaken, 
doordat aanlegger, betichte en burgerlijke 
partij, geen kennis heeft gehad van een 
stuk dat na de sluiting der debatten bij 
de bundel gevoegd werd, d. i. een tweede 
nota die, door verweerder Jacob op 
10 November . 1950 a an de Heer Voor
zitter van de rechtbank gezonden werd, 
doordat, indien de debatten te dien tijde 
niet gesloten waren, hun voortzetting 
met behulp van nota's de schending uit
maakt van de princiepen van de openbaar
heid en van het lhondeling karakter ,der 
debatten : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt : 1° dat de zaak door de correctio~ 
nele rechtbank in de loop van de terecht~ 

(1) Verbr., 1 April 1935 (Bull. en PASIC., 
1935, I, 209, en nota 1) ; 23 Maart 1936, redenen 
(ibid., 1936, I, 200). 

(2) Verbr., 20 Maart 1950 (A1'1·. Verbr., 1950, 

zitting van 2 November 1950 behandeld 
werd; 

Dat op gezegde dag, na gedaan verslag, 
de burgerlijke partij en het openbaar mi
nisterie werden gehoord, waarna de be
klaagden en de burgerlijk verantwoorde
lijke partij aan de beurt kwamen; 

Dat de rechtbank de uitspraak op een 
latere terechtzitting uitstelde; 

Dat aldus de debatten in feite werclen 
gesloten; 

2° Dat op 10 November 1950 de raads
man van verweerder Jacob een nota aan 
d.e voor~itter van de rechtbank zond; 
· Dat mt geen enkel stuk waarop het Hof 

acht vermag te slaan blijkt dat aanleg
geJ: kennis van bedoelde nota heeft gehad ; 
dat het hem dus niet mogelijk is geweest 
ze te beantwoorden; 

Overwegende verder dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de rechtbank zich tot 
schuldigverklaring van eiser heeft Iaten 
bewegen door de inhoucl van de bundel en 
het in aanleg van beroep gedaan onder
zoek; 

Dat noch uit de vermeldingen van het 
proces-verbaal van 23 November 1950, noch 
uit die van het aan 's Hofs censunr onder
worpen vonnis kan worden afgeleid dat 
de rechtbank de onregelmatig neergelegde 
stukken nit de elementen van haar over
tniging heeft verwijdercl ; 

Dat nit het vorenstaande volgt dat de 
rechten van de verdediging werkelijk ge
schonden werden; 

Dat het middel gegrond is ; 
II. Aangaande de voorziening tegen de 

beslissing over de vorderingen van de bur
gerlijke partijen : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissi~g over de publieke vordering, de 
verbrekmg medebrengt van de beslissin
gen over de vorcle:dngen van de bnrger
lijke partijen; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt de burgerlijke partij 
Jacob tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Me
chelen uitspraak doende in hoger beroe]J. 

12 Maart 1951. - 2° kamer. - V oorzU
ter, H. de Oocqneau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijlchtidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. della Faille 
d'Huysse. 

biz. 477; Bull. en PAsiC., 1950, I, 510, 811liota 1, 
biz. 511); 3 Juli 1950 (Mr. Ve>·br., 1950, 
biz. 695; Bull. en PASIC., 1950, I, 794). 
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2" KAMER. - 12 Maart 1951 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL 
(GEBRUIK VAN DE). - STRAFZAKEN. 
- AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD IN EEN 
ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING. - NIETIGHEID. 

De eiser in ve1·b1·eking mag zijn verkla-
1'ing van voorzien,ing afieggen in die van 
de landstalen aan welke hij de voo1'7ceur 
geejt,· de ambtenaar, wien die ve1·Jcla-
1"ing wo1·dt gedaan, moet nochtans een 
akte er van opsteUen in de taal van de 
procecl~we, 1naar mag daa1·in die ver
klaring opnemen in de taal waarin zij 
gedaan werd (1). (Grondw., art. 23; wet 
van 15 Juni 1935, art. 27 en 30.) 

(FRESON EN CREMERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 December 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Aangaande de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in de Nederlandse taal is opgesteld; 

Overwegende dat eisers in deze taal 
aan de directeur van de gevangenis te 
Luik verklaard hebben dat zij tegen bo
venbedoeld arrest voorziening instelden ; 
dat die ambtenaar van het gebeurde in 
de Franse taal een akte heeft opgesteld, 
akte waarin de verklaringen van voor
ziening zijn opgenomen in de taal waarin 
zij gedaan werden ; 

Overwegende dat v66r het Hof van ver
breking de procedure wordt gevoerd in de 
taal waarin de bestreden beslissing is op
gesteld (wet van 15 Juni 1935, art. 27) ; 

Dat zo artikel 23 van de Grondwet eiser 
in verbreking toelaat zijn verklaring van 
voorziening te doen in die van de lands
talen aan welke hij de voorkeur geeft, de 
ambtenaar wien die verklaring wordt ge
daan desniettemin in de taal van de pro
cedure een akte ervan moet opstellen, akte 
waarin de verklaring van voorziening mag 
opgenomen worden in de taal waarin zij 
werd gedaan; 

Dat uit het vorenstaande af te leiden 
valt dat alhoewel zij eisers verklaringen 
letterlijk in de Nederlandse taal opnemen, 
de akten van voorziening nietig zijn om, 
in weerwil van de bepalingen van arti
kel 27 van de wet van 15 Juni 1935, in de 

(1) Verbr., 22 November 1938 (Arr. Ve•·b•·., 
, 1938, biz. 245; Bull. en PAsrc., 1938, I, 363, en 
nota 1); 6 Januari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 1). 

Franse taal opgesteld te zijn geweest; dat 
dientengevolge de voorzieningen niet ont
vankelijk zijn ; 

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

12 Maart 1951. - 2• kamer. - Vo01·zit
ter, H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 12 Maart 1951 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

ARREST DAT HET VERVAL VAN DE NATIONALI
TEIT UITSPREEKT. - NIET GEMOTIVEERDE 
VOORZIENING. - YOORZIENING NIET ONTVAN
KELIJK. 

ls niet ontvanlcelijlc, ·indien zij niet gemo
tiveerd is, de voorZ'iening tegen een ar
,·est dat het ve1·val van nationaliteit 
uitsp1·eekt (2). (Wetten op de nationa
liteit samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 14 December 1932, art. 18bis 
[wet van 30 Juli 1934], § 5.) 

(SIEBEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 December 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de door eiseres inge
stelde voorziening niet met redenen is om
kleed zoals voorgeschreven wordt door 
artikel 18bis, paragraaf 5, van de samen
geschakelde wetten betreffende de natiO" 
naliteit, enig artikel van de wet van 
30 Juli 1934; dat de voorziening derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

12 Maart 1951. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Vandermersch. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

VERENIGDE KAMERS. - 15 Maart 1951 
1° FRANSE TAAL - NEDERLANDSEJ 

TAAL (GEBRUIK VAN DE). - VooR-

(2) Verbr., 2 Februari 1948 (Arr. Ve•·br., 
1948, biz. 63; Bull, en PAsrc., 1948, I, 71). 
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ZIENING TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE. - IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN 
RET ARREST GESTELD. - NIETIGE VOORZIE
NING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
ZOEKSCHRIFT IN VERBREKING TEGEN EEN AR
REST VAN DE RAAD VAN STATE. - VEREISTE 
TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET HoF 
VAN VERBREKING. 

1° Is nietig de voomiening tegen een ar
rest vcm de Raad van State, afdeling 
administratie, die in een andere taal 
dan die vai~ de bestreden beslissing ge
steld is. (Wet van 15 Juni 1935, art. 27 

. en 40.) 
2° Het :ve·rzoekschrift in verb-reking tegen 

een arrest van cle Raad van State, af
deling adminiskatie, is niet ontvanlGe
lijk, indien het niet door een advocaat 
bij het Hot van verbreking onde1·telcend 
is. (Wet van 25 Februari 1925, art. 9; 
wet van 23 December 1946, art. 20; besl, 
van de Regent van 23 Augustus 1948, 
art. 1.) 

(VAN GEIT, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HE'L' HOJP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 November 1950 gewezen door 
de Raad van State, afdeling adminis
tratie; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat artikel 27 van de wet 
van 15 Juni 1935 op het gebruik der talen 
in gereclltszaken bepaalt dat v66r het 
Hof van verbreking de reclltspleging 
wordt gevoerd in de taal waarin de be
streden beslissing werd gesteld ; 

Overwegende dat onderllavig verzoek
scllrift tot verbreking in de Nederlandse 
taal is opgesteld, dan wanneer de bestre
den beslissing in de Franse taal opgesteld 
is; 

Overwegende daarenliOven, dat arti
kel 20 van de wet van 23 December 1946, 
houdende instelling van een Raad van 
State, bescllikt dat de voorziening in ver
breking bij verzoekscllrift van de belang
hebbende partij en overeenkomstig de wet 
van 25 Februari 1925 wordt ingesteld, en 
dat een koninklijk besluit de rechtsple
gingsvormen en termijnen er van bepaalt ; 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 23 Augustus 1948, genomen ter 
uitvoering van voormeld artikel 20, naar 
de bepalingen van de wet van 25 Februari 
1925 verwijst, waaraan het slechts en
kele aan artikel 9 van deze wet vreemde 
afwijkingen toebrengt; 

Overwegende dat luidens artikel 9, zo
wel llet afscllrift als het origineel van het 

VERBR., 1951. - 26 

verzoekscllrift tot verbreking door een ad
vocaat bij het Hof moeten ondertekend 
zijn, een en ander op straffe van nietig
heid; 

Overwegende dat, in zake, llet verzoek
scllrift niet door een advocaat bij het Hof 
van verbreking ondertekend is; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, met _ verenigde kamers 
uitspraak doende, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

15 Maart 1951. - Verenigde kamers. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslaggevel", H. de Clippele. - Gelijk
luidende oonclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

ALGEMENE VERGADERING. 

15 Maart 1951 
1° VERBREK'ING. PROCEDURE. 

SCHORSING OF VERVALLENVERKLARING VAN 
EEN RAADSREER VAN STATE. - DISCIPLINAIR 
ONDERZOEK DOOR EEN RAADSREER IN RET HoF, 
DAARTOE OP VORDERING VAN DE PROCUREUR
GENERAAL DOOR DE EERSTE VOORZITTER GE
LAST. 

2° VERBREKING. PROCEDURE. _ 
SCHORSING OF VERVALLENVERKLARING VAN EEN 

. RAADSREER VAN STATE. - SCHR-IFTELIJKE 
VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL. -
BETEKENING AAN DE RAADSREER MET DAG
VAARDING OM OP GESTELDE DAG VOOR DE ALGE
MENE VERGADERING TE VERSCHIJNEN. 

3° VERBREKING. - .A:LGEMENE VERGADE
RING REBBENDE TE BESLISSEN OVER DE 
SCRORSING OF VERVALLENVERKLARING VAN 
EEN RAADSREER VAN STATE. - SAMENSTEL
LING. - BELETSEL VAN EEN RAADSREER IN 
HET HOF NA DE SLUITING VAN DE DEBATTEN 
EN v66R DE UITSPRAAK VAN RET ARREST OVER 
DE GROND. - GEVOLGEN. 

4° VERBREKING. - ALGEMENE VERGADE
RING REBBENDE TE BESLISSEN OVER DE 
SCHORSING OF VERVALLENVERKLARING VAN 
EEN RAADSREER VAN STATE. - DEBATTEN IN 
DE RAADKAMER. - INCIDENTELE ARRESTEN IN 
DE RAADKAMER GEWEZEN. - ARREST OVER 
DE GROND IN OPENBARE TEREORTZITTING UIT
GESPROKEN. 

5° RAAD VAN STATE. - BESTUURSCOL
LEGE. - 0NAFRANKELIJKREID VAN DE MA
GISTRATEN DIE RET SAMENSTELLEN. - Zo 
VOLSTREKT ALS DIE VAN DE MAGISTRATEN VAN 
DE RECHTERLIJKE ORDE. 

6° RAAD VAN STATE.- PLICHT, VOOR DE 
RAADSREREN VAN STATE, IN ALLER OGEN HUN 
ONAFRANKELIJKREID TEGENOVER ALLEN TE 
VRIJWAREN. 

7° RAAD VAN STATE. - 0MZICHTIGREID 
W AARV AN DE RAADSREREN VAN STATE -IN RET 
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DOMEIN VAN DE POLITIEK DIENEN BLIJK TE 

GEVEN. 

go RAAD VAN STATE. - RAADSHEER VAN 
STATE ZICH ALS AC1'IEF AGENT VAN EEN POLI
TIEKE PARTIJ GEDRAGENDE. - EJRNSTIGE TE
KORTKOMING AAN DE OMZICHTIGHEID WELKE 
HEM DOOR ZIJN STAND WORDT OPGELEGD EN 
AAN DE VERPLICHTINGEN VAN ZIJN AMBT. 

9o RAAD VAN STATE. - RAADSHEER VAN 
STATE EEN REEKS LEERGANGEN GEVENDE TEN 
EINDE PROPAGANDISTEN TE VORMEN VOOR DE 
GEDACHTE EN DE ACTIE VAN EEN POLITIEKE 
PARTIJ. - RAADSHEER VAN STATE ZICH ALS 
ACTIEF AGENT VAN DIE PARTIJ GEDRAGENDE. 

10° RAAD vAN STATE. - VORDERING TOT 
SCHORSING OF VERVALLENVERKLARING VAN 
EEN RAADSHEER VAN STATE. - 0MSTANDIG
HEDEN DIE KUNNEN IN AANMERKING GENOMEN 
WORDEN OM DE TE NEMEN MAATREGEL VAST TE 
STELLEN.- BELOFTE VAN NIET TE HERVALLEN. 
- PATRIOTISCHE BEDRIJVIGHEID TIJDENS DE 

OORLOO. 

11° RAAD VAN STATE.- SCHORSING VAN 
EEN RAADSHEER VAN STATE 'WEGENS TEKORT
KOMING AAN DE WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT 
EN AAN DE PLICHTEN VAN ZIJN STAAT. - TIJD
STIP WAAROP DE SCHORSINO INGAAT.- VAST
STELLING DOOR HET ARREST OP DE DAO VAN BE
TEKENING ER VAN. 

12° GERECHTSKOSTEN. - ARREST VAN 
DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOF VAN 
VERBREKING EEN RAADSHEER VAN STATE 
SCHORSENDE WEGENS TEKORTKOMING AAN DE 
W AARDIGHEID VAN ZIJN AMBT EN AAN DE 
PLICHTEN VAN ZIJN STAAT. - VEROORDELING 
VAN DE RAADSHEER TOT DE KOSTEN. 

13° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - PRo
CEDURE TOT SCHORSING OF VERVALLENVERKLA
RING VAN EEN RAADSHEER VAN STATE v66R DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOF VAN 
VERBREKING. - WETSBEPALINGEN TOT REGE
LING VAN DE BURGERLIJKE ZAKEN EN STRAF
ZAKEN DIE DE MEESTE ANALOGIE MET DIE PRO
CEDURE VERTONEN. 

1o Alv01·ens een vordet·ing tot schorsing of 
vervallenvet·lclat·ing van een raadsheer 
in de t·aad van State in te stellen, mag 
de pt'OCitt'eut·-generaal bij het H of van 
verbt·elcing vorder·en dat et· tot een disci
plinait· onderzoelc zal overgegaan wor
den door· een t·aadsheer in het Hof van 
ver·brelcing, daartoe door· de eerste voor
zitter van dit hof gelast (1). (Wet 
van 23 December 1946, art. 56.) (Impli
ciete oplossing.) 

2o De vordet'ing tot schorsing of ver·val
lenverlclaring van een r·aadsheer in de 
raad van State wordt v66r de algemene 
vergadm·ing van het Hof van ver·brelcing 

(1) en (2) Zie nota's 1 en 2, onderaan dit ar
rest, in Bull. en PAsrc., 1951, I, 477. 

gebmcht door een schriftelijlce vonle
t"ing van cle pt·oci!1"CI!1"-generaal, aan die 
r·aadslwer· betelcend met dagvaar·ding om 
op gestelde dag te verschijnen (2) . (Wet 
van 23 December 1946, art. 56.) (Impli
ciete oplossing.) 

3° De algemene vergadering van het Hof 
van verbrelcing mag slechts beslissen 
over· een vot·dering tot sch01·sing of ver
vallenverlcla1'ing van een r·aadsheer in 
de r·aad van State indien de meer·de·r
heid der leden aanwezig is. Het doet er· 
weinig toe dat zij in paar of onpaar ge
tal aanwezig zijn .. W anneer een h1tnner, 
na aanwezig te Z'ijn geweest tijdens de 
debatten, belet is aan de bemadslaging 
deel te nemen, wordt het an·est door· de 
algemene vergadet'ing van de .overige 
leden gewezen, op voorwaarde dat zij de 
meenlerheid van het Hot ltitmalcen (3). 
(Wet van 18 Juni 1869, art. 221; wet van 
23 December 1946, art. 56.) (Impliciete 
oplossingen.) 

4° Om 1titspraak te doen over de vordet·ing 
tot schor·sing of vervallenverlclaring van 
een raadsheer in de raad van State ze
telt de aZgemene vet·gadering van het Hot 
van verbrelcing in de raadlcamer; de de
batten gt"ijpen plaats en de incidentele 
MTesten worden gewezen in de r·aadka
mer·; het an·est over de g·rond wordt 
in openbare ter·echtzitting ttitgespTo
lcen ( 4). (Grondwet, art. 96 en 97; wet 
van 23 December 1946, art. 56.) 

5° De r·aad van State is een bestuuTs
college, doch de wet verzelcert aan de 
magistr·aten die het samenstellen een zo 
volstTelcte onafhanlcelijlcheid als aan de 
magistmten van de r·echterlijlce. orde (5). 

6o Door aan de r·aadsheren in de Taad van 
State een zo volstrelcte onafhanlcelijk
heid als aan de magistraten van de rech
terlijlce orde te verzelceren, legt de wet 
hun de plicht op in aller ogen hun onaf
hanlcelijlcheid tegenover allen te m·ij
ivaren en de waardigheid van hun ambt 
te handhaven door·, met dezeljde nauw
gezetlwid als de r·echters, ieder-e handel
wijze te ver·mijden van aard om het ver
tt·oltwen te scholclcen dat de natie moet 
hebben in hun onpartijdigheid en in die 
van de instelling tot welke zij behor·en. 
(Wet van 23 December 1946, art. 56.) 

7° Door hun omzichtigheid in het domein 
van de politick moeten de r·aadsheren in 
de r·aad van State aan deze een zodanig 
lcar·alcter behouden dat de r·echtsonder
hor-ige, zondm· zich te belcommeren om 
de strelckingen van de leden waaruit zij 
samengesteld is, aan die installing zijn 
volledig vertt·ouwen kunnen schenlcen. 
(Wet van 23 December 1946, art. 56.) 

(3) Zie nota 3, ibid., biz. 477. 
(4) Zie nota 4, ibid., blz. 477. 
(5) Zie nota 1, ibid., blz. 479. 
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8° Door z-ich te gedragen als actief agent 
van een politielce pa1·tij, 7comt een raads· 
heer in de raad van State op ernsUge 
wijze te lcort aan de omzichtigheid 
wellce hem doM zijn staat wordt opge
legd en aan de verplichtingen van zijn 
ambt; hij scholct het ve1·tro7twen in zijn 
onafhanlcelijkheid en in zijn onpal'tij
digheid (1). (Wet van 23 December 1946, 
art. 56.) 

go Gedraagt zich als actief agent van een 
politielce partij, de raadshee1· in de mad 
van State, die, ged7trende omtrent twee 
jaar, 1·ee1csen van lee1·gangen geett teyt 
einde voor de gedachte en de actie van 
die part# p1·opagandisten te vormen. 

10o Om de zwaarwichtigheid van de maat
regel te wi7c7cen die d·ient genomen te 
worden ten overstaan van een l'aads
heer in de 1·aad van State die aan de 
waardigheid van zijn ambt en aan de 
plichten van zijn staat te 7cort gelcomen 
is, mag het Hot van vet'bl'elcing in aan
merking nemen, enerzijds, de belofte 
van niet te hervallen, die het Hot aan
vaardt als de blijk van het vom·nemen 
van de 1·aadshem· om zich naar de vel'
eisten van zijn staat te schi7c7cen, en, 
ande1·zijds, de ten zeerste verdienste
lijlce patriotische bedrijvigheid van die 
magistraat tijdens de oorlog. (Wet van 
23 December 1946, art. 56.) 

11 o W anneer het H of een 1·aadsheer in de 
raad van State schorst, die te lcm·t ge
lcomen is aan de waardigheid van zijn 
ambt en aan de plichten van zijn staat, 
beveelt het dat de schorsing op de dag 
van de betelcening van het an·est zal 
ingaan. (Wet van 23 December 1946, 
art. 56.) 

12o Wanneer het Hot een raadsheer in de 
raad van State schm·st, d·ie te lcort ge
lcomen is aan de waardigheid van zijn 
ambt en aan de plichten van zijn staat, 
vemordeelt het hem tot de lcosten. (Wet 
van 23 December 1946, art. 56.) 

13o Om het geo1·uilc de1· talen in een pm
cedure tot scho1·sing of vervallenverkla
ring van een raadshee1· in de 1·aad van 
State vast te stellen neemt het Hot van 
verbrelcing de wettelijlce bepalingen tot 
regeling van de b7trgerlijlce za7cen en 
skafzalcen in aanmel'lcing, die de meeste 
analogie met die pmcedure vm·tonen (2). 
(Wet van 15 Juni 1935, art. 4 en 25.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
I' AN VERBREKING,_ T. BUCH.) 

Arrest op tussengeschil van 2 Maart 
1951 (in t·aadlcamer). 

HET HOF ; ~ Gelet op de vordering 
van de Heer Procureur-Generaal bij het 

(1) Zie nota 1, ibid., blz. 480. 
(2) Zie nota 1, ibid., blz. 481. 

Hof van verbreking, van 15 Februari 1951, 
hetwelk dezelfde dag aan de heer Henri 
Buch werd betekend ; 

Overwegende dat, luidens deze akte, de 
Heer Procureur-Generaal op grond van 
artikel 56 van· de wet van 23 December 
1946, vordert dat het aan het in algemene 
vergadering zetelende Hof behage, na on
derzoek in de raadkamer, de' Heer Henri 
Buch van zijn ambt van raadsheer in de 
raad van State vervallen te verklaren; 

Gelet op de conclusies, welke aangaande 
het tussengeschil door de verdediging en 
door de Heer Procureur-Generaal werden 
genomen; 

Overwegende dat luidens artikel 56 van 
de wet van 23 December. 1946, ieder lid 
van de raad van State die aan de waar
digheid van zijn ambt of aan de plichten 
van zijn staat te kort gekomen is, 
volgens het geval, van zijn ambt vervallen 
verklaard of geschorst kan worden, bij 
een arrest dat door het Hof van verbre
king in algemene vergadering, op vorde
ring van de Procureur-Generaal bij dit 
Hof wordt uitgesproken; 

Overwegende dat, volgens de principes 
welke de rechterlijke inrichting beheer
sen, de hoven en rechtbanken hun alge
mene vergaderingen in de raadkamer hou
den en dat zij enkel in openbare terecht
zitting zetelen in de gevallen waarin de 
wet zulks voorschrijft ; 

Overwegende dat, vermits de auteurs 
van de wet van 23 December 1946 er met 
betrekking tot het onderzoek der zaken 
niet anders over beschikt hebben, de al
gemene · vergadering welke van onderh!l
vige vervolging client kennis te nemen, m 
de raadkamer moet worden gehouden; 

Overwegende dat, ofschoon de leden van 
de raad van State geen magistraten van 
de rechterlijke orde zijn, de wet van 
23 December 1946 hun, in het belang van 
de opdracht- welke hun wordt toever
trouwcl clezelfde waarborgen van onaf
hankelljkheid en onafz.etbaarheid heeft 
willen verzekeren; 

Dat de wetgever met dit doel, door voor
noemcl artikel 56 zijn wil heeft kenbaar 
gemaakt dat de leden van de raad van 
State enkel van hun ambt vervallen ~f ge
schorst zouden kunnen worden verklaard 
in dezelfde omstandigheden als de magis
traten van de rechterlijke orde, dit wil 
zeggen, door een in algemene vergadering 
door het Hof van verbreking gewezen ar
rest; 

Dat daaruit client te worden afgeleid 
dat, aangezien hij zich Iaten leiden heeft 
door de bepaling van artikel 59 van de 
wet van 20 April 1810, hij de 'procedure 
heeft aangenomen welke steeds bij toe
passing van dit artikel wordt gevolgd, 
procedure volgens welke het onderzoek 'in 
de raadkamer plaats vindt; 
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Overwegende dat, vermits de eenvor
mige toepassing van de wet, de essentH:He 
-waarborg voor een goede rechtsbedeling 
-uitmaakt, niemand gerechtigd is om daar-
tegen redenen van gepastheid aan te voe
ren; 

Om die redenen, gelet op artikel 4 van 
de wet van 15 Juni 1935, de conclusien van 
de Heer Henri Buch verwerpende, zegt 
dat de debatten in de raadkamer l'iullen 
worden voortgezet. 

ARRES'f. 

RET HOF, zetelende in algemene verga
dering; - Gelet op de vordering van de 
Heer Procureur-Generaal bij het Hof van 
verbreking van 15 Februari 1951; 

Overwegende dat de Heer Procureur
Generaal, op grond van artikel 56 van de 
wet van 23 December 1946, vordert dat het 
aan het in algemene vergadering samen
gekomen Hof behage de Heer Henri Buch 
van zijn ambt van raadsheer in de raad 
van State vervallen te verklaren; 

Herzien de beslissing over het tussen
geschil, w~lke op 2 Maart 1951 door het 
Hof van verbreking werd gewezen; 

Gehoord raadsheer Wouters in zijn ver
slag ; de door de verdediging gedagvaarde 
getuigen in hun verklaringen; de Heer 
Procureur-Generaal in zijn vordering ; de 
Heer Buch in zijn middelen van verdeni
ging, zo door hem zelf als door zijn raads
lieden, M•r Henri Simont, stafhouder van 
de Orde der advocaten bij het Hof van 
verbreking en M•r Fonteyne, advocaat bij 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de wet van 23 Decem
ber 1946, tot inrichting van de raad van 
State, welke aan de magistraten van dit 
bestuurscollege een evenzo volstrekte on
afhankelijkheid verzekert als aan de ma
gistraten van de rechterlijke orde, hun 
daardoor de plicht oplegt in alle ogen deze 
onafhankelijkheid tegenover allen te vrij
waren, en de waardigheid van hun ambt 
te handhaveil door, met dezelfde nauwge
zetheid als de rechters, iedere handelwijze 
te vermijden welke van aard zou zijn om 
het vertrouwen te schokken dat de natie 
in hun onpartijdigheid moet hebben en in 
die van de instelling tot welke zij beho
ren; dat zij, in het bijzonder, door hun 
omzichtigheid in het domein van de .poli
tiek aan de raad van State een zodanig 
karakter moeten behouden dat de rechts
onderhorigen zonder zich te beko=eren 
om de strekkingen van de leden waaruit 
zij is samengesteld, aan de instelling zijn 
volledig vertrouwen kunnen schenken; 

Overwegende dat nit het v66r het Hof 
gedane onderzoek blijkt dat de Heer 
Henri Buch, raadsheer van State, zich 
sinds omtrent twee jaar als agent van de 
communistische partij, waarvan hij lid 
was, gedragen heeft, door reeksen van 

leergangen te geven - grondige leer• 
gangen in de centrale school van de partij 
te Brussel, elementaire leergangen te 
Oostende, Tongeren en Hasselt - ten 
einde voor de communistische gedachte 
en de communistische actie propagandis
ten te vormen ; 

Overwegende dat raadsheer Buch, door 
zich als actief agent van een politieke 
partij te gedragen, op ernstige wijze te 
kort gekomen is aan de omzichtigheid 
welke hem door zijn staat wordt opgelegd 
en aan de verplichtingen van zijn ambt; 
dat hij het vertrouwen in zijn onafhanke
lijkheid en in zijn onpartijdigheid heeft 
geschokt; 

Overwegende dat, zo hij twijfel had 
kunnen hebben nopens de omvang van zijn 
rechten en verplichtingen dienaangaande, 
de Heer Buell tot plicht had zijn hierar
chische meerdere te raadplegen; dat hij 
deze van zijn politieke bedrijvigheid oh
wetend heeft gelaten; 

Overwegende dat de Heer Henri Buch 
ter zitting van de algemene vergadering 
van 3 Maart 1951, er zich toe heeft verbon
den, zolang hij magistraat zal zijn, geen 
leergangen van politieke opleiding meer te 
geven; 

Overwegende dat deze belofte mag wor
den aanvaard als de blijk van zijn voorne
men om zich naar de vereisten van zijn 
staat te schikken ; 

Dat, met het oog op dit nieuw element 
alsmede op de ten zeerste verdienstelijke 
patriotische bedrijvigheid _van de Heer 
Buch tijdens de oorlog, de navolgende 
sanctie voldoende blijkt; 

Om die redenen, in openbare zitting uit
spraak doende; gelet op artikel 56 van de 
wet van 23 December 1946 en op artike
len 4 en 25 van de wet van 15 Juni 1935; 
verklaart raadsheer Buch uit zijn ambt 
geschorst voor de duur van zes maanden 
ingaande op de dag van de betekening van 
onderhavig arrest, veroordeelt hem tot de 
kosten. 

15 Maart 1951. - Algemene vergadering. 
- Voorzitte1·, H. Soenens, eerste voorzit
ter. - Verslaggever, H. Wouters. - Vor
de1·ende, H. Cornil, procureur-generaaL -
Pleite1·s, HH. Simont en Fonteyne (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

1" KAMER.- 17 Maart 1951 
1° BURGERLIJKE OPEISINGEN. 

0PEISINGEN VAN WONINGEN BESTEMD VOOR DE 
TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG VAN ONDERDAK 
BEROOFDE PERSONEN. - VERGOEDING AAN DE 
PRESTATIEPLICHTIGE VERSCHULDIGD. - BE
SLUITEN DER SECRETARISSEN-GENERAAL VAN 
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1 EN 28 MAART 1944. - NIETIG VER.KLAARD 
DOOR BIJ ARTIKEL 3 VAN DE BESLUITWET VAN 
5 MEl 1944 VOOR TIJDELIJK GELDIG GEROU
DEN. - !NGETROKKEN, DOOR ZONDER TERUG
WERKENDE KRACHT, DOOR DE OP 23 DECEM
BER 1944 IN WERKING GETREDEN BESLUITWET 
VAN 11 DECEMBER 1944. - TOEPASSELIJK 
OP DE TOT OP DIE LAATSTE DATUM GELEVERDE 
PRESTA TIES. 

2° BURGERLIJKE OPEISINGEN. 
BESLUITWET VAN 31 AUGUSTUS 1945 TOT 
AANVULLING VAN DE WET VAN 5 MAART 1935 
BETREFFENDE DE STAATSBURGERS DIE IN OOR
LOGSTIJD DE WERKING VAN DE OPENBARE 
DIENSTEN MOETEN VERZEKEREN. - DRAAG
WIJDTE. 

go BURGERLIJKE OPEISINGEN. 
0PEISINGEN VAN WONINGEN BESTEMD VOOR DE 
TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG VAN ONDERDAK 
BEROOFDE PERSONEN. - VERGOEDING AAN 
DE PRESTATIEPLIOHTIGE VERSCRULDIGD. -
TIJDPERK VAN 23 DECEMBER 1944 TOT 
1 MAART 1947. - VERGOEDING BIJ DE BE
SLUITWET VAN 17 NOVEMBER 1944, AANGE
VULD JUJ DE BESLUITWET VAN 11 DECEMBER 
1944, BEPAALD OP GRONDSLAG VAN RET KADAS
TRAAL .INKOMEN VERMEERDERD MET 20T. H.-
0NWETTELIJ'KREID VAN DE BESLISSING DIE DE 
VERGOEDING OP EEN ANDERE GRONDSLAG BE-
PAALT. 1 

4° WET EN KONINKLI.JK BESLUIT. -
BESLUITWET VAN 14 FEBRUARI 1947 BETREF
FENDE DE RENTEVOET DER VERGOEDINGEN WE
GENS OPEISING VAN WONIN,GEN BESTEMD VOOR 
DE TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG VAN ONDERDAK 
BEROOFDE PERSONEN. - BESLUIT WETTELIJK 
GENOMEN. 

5° BURGERLIJKE OPEISINGEN. 
0PEISINGEN VAN WONINGEN BESTEMD VOOR DE 
TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG VAN ONDERDAK 
BEROOFDE PERSONEN. - VERGOEDING AAN 
DE PRESTATIEPLIOHTIGE VERSOHULDIGD. -
TIJDPERK VAN 1 MAART 1947 TOT 1 MEl 
1948. - VERGOEDING BEPAALD BIJ RET MI
NISTERIEEL BESLUIT VAN 20 FEBRUARI 1947 
GENOMEN KRACHTENS DE BESLUITWET VAN 
14 FEBRUARI 1947. - 0NWETTELIJKREID 
VAN DE BESLISSING DIE DE VERGOEDING OP EEN 
ANDERE GRONDSLAG BEPAALT. 

1 o De besluiten dm· sec1·etarissen-generaal 
van 1 en 28 M aart 1944 betreffende de 
opeis·ingen van woningen bestemd voor 
de personen die ten gevolge van de oar
log in woningnood verlceerden, nietig 
verlvlaa1·d doch bij artilcel 3 van de te 
Landen op 5 Mei 1944 genomen besluit
wet voo1· tijdelijlv geldig gehouden, zijn 
toepasselijlv op de prestaties gelevercl 
vo61· 23 December 1944, datum van het 
in werlc.ing t1·eden van de besluitwet van 
11 December 1944, dat die beslttiten, zon
dm· te·rugwerkende lcracht, inget1"0lvken 
he eft. 

2° De besluitwet van 31 Attgustus 1945 tot 
aanvulling van de wet van 5 Maa1·t 

1935 betreffende de staatsburgers d·ie in 
oorlogstijd de we1·king van de openba·re 
diensten moeten ve1·zekeren, bepe1•kt 
zich e1·toe het recht van opeising uit te 
b1·eiden; het wijzigt de wetsbepalingen 
niet wellce het bedrag der vergoedingen 
vaststellen. 

3° Vanat 23 December 1944 en tot 1 Maart 
1947, heeft de beslttitwet van 17 Novem
ber 1944, aangevuld bij de besluitwet 
van 11 Dece.mber 1944; op grondsla.Q 
van het lcadastraal inkomen vermeer
derd met 20 t. h., de vergoeding bepaald 
die verschttldigd is aan de P1"estatie
plichti.qe van een door een gemeentebe
stuu1" gevorde1·d goed tot het onder
b1·engen van personen die tengevolge 
van oorlogsgeweld in woningnood ver
lceren,· schendt die wetsbepalingen de 
beslissing die de vergoeding op een an
dere g1·ondslag bepaalt. 

4° De besluitwet van 14 Feb1·uari 1947 die 
de Mini8ter van wederopbouw bevoegd
heid toelvent om de rentevoet vast te 
leggen der vergoedingen wegens opeising 
van woningen bestemd voor de personen 
die, ten gevolge van de oorlog, van on
derdak berootd werden, werd wettelijk 
genomen binnen het leader van de aan 
de Regering bij artikel 1, 4°, van de 
wet van 7 September 1939 toegelcende 
mach ten. 

5° Vanaf 1 Maart 1947 en tot 1 Mei 1948 
werd de ve1·goeding wegens opeising van 
woningen bestemd voo1· personen die er, 
t~ngevolge van oorlogsgeweld, van be-
1"0ofd werden, bepaald door het minis
te1·ieel besluit van 20 Febmari 1947, re
gelmatig genomen kmchtens de aan de 
11finister van wede1·opbov,w bij arti
kel 2 van de besluitwet van 14 Februari 
1947 toegelcende machten (1). 

(STAD LUIK, T. CONSORTEN GILKINET.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 November 1948 op tegen
spraak in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van· eerste aanleg te Luik; 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis blijkt dat het litigieuze vraagpunt 
was : de toe te passen wetspepalingen 
vast te stellen, tot bepaling van de ver
goedingen door aanlegster aan verweer
ders wegens te betalen opeising wegens het 
verstrekken van huisvesting aan de per
sonen die tengevolge van oorlogsgeweld 
in woningnood verkeren; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 2 en 3 van het besluit der secretarissen-

(1) Ret ministerieel besluit van 14 April 1948 
is in werking getreden op 1 Mei 1948. 
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generaal van 1 Maart 1944 tot vaststelling 
van het bedrag der vergoedingen verschul
digd voor het vei:strekken van huisvesting 
aan geevactieerden, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van 
het besluit der secretarissen-generaal van 
28 Maart 1944, · betreffende de burgerlijke 
opeisingen, 3 van de besluitwet van 5 Mei 
1944 betreffende de besluiten genomen en 
de andere bestuilrsdaden verricht, tijdens 
de vijimdelijke bezetting, door de secre
tarissen-generaal en door hen, die dezer 
bevoegdhedeit hebben uitgeoefend, 7 van 
de aanvullende besluitwet van 11 Decem
ber 1944 tot vaststelling van maatregeli:m 
tot het imi:lerbrengen van personen die 
tengevolge. van oorlogsgeweld in woning
nood verkeren, doordat het vonnis ver
klaai:d heeft op de opeisingen, welke voor 
23 December 1944 werden gedaan, de be
sluiten van 1 en 28 Maart 1944 niet te 
kilnnen toepassen die op de dag van de 
instelling van de vordering ingetrokken 
waren, dan wanneer de wetten en beslui
ten toepasselijk blijven op de uitwerking 
van de toestanden welke zij tot doel had
den te beheersen wanneer zij niet met te
rugwerkende kracht werden ingetrokken 
en dat hierboven bedoeld artikel 7 van de 
besluitwet van 11 December 1944 be
schikt dat het besluit van 1 Maart 1944 
zonder terugwerkende kracht wordt opge
heven en dat het besluit van 28 Maart 
1944, dat slechts de aanvulling van het 
eerste is, noodzakelijk dezelfde duur heeft 
gehad: 

Overwegende dat, wat betreft de aan de 
inwerkingtreding der besluiten van 17 No
vember en 11 December 1944 voorafgaande 
prestaties, het middel het bestreden von
nis verwijt beslist te hebben dat de be
sluiten van 1 en 28 Maart 1944 niet moch
ten toegepast worden omdat zij ingetrok
ken waren geweest en << dus niet meer be
stonden wanneer de vordering ingesteld 
werd )) in Maart 1945 ; 

Overwegende dat gezegde besluiten, nie
tig verklaard doch bij artikel 3 van de 
op 5 Mei 1944 te Londen genomen besluit
wet voor tijdelijk geldig gehouden, slechts 
werden ingetrokken door artikel 7 van de 
besluitwet van 11 December 1944 doch zon
der terugwerkende kracht; 

Overwegende dat de wetten en besluiten 
toepasselijk blijven op de uitwerking van 
de toestanden welke zij tot doel hadden te 
beheersen, wanneer zij niet met terug
werkende kracht werden ingetrokken; 

Overwegende, dienvolgens, dat artikel 1 
van het besluit der secretarissen-generaal 
van 1 Maart 1944, zoals het door arti
kel 5 van het besluit van 28 Maart 1944 
gewijzigd werd, vermits zij bestemd zijn 
om tot op 23 December 1944, het bedrag 
der vergoedingen te beheersen welke ver
schuldigd zijn wegens prestaties van huis
vesting ten behoeve van de personen die 

ten gevolge van oorlogsfeiten van woon
gelegenheid beroofd zijn, gedurende be

. doelde termijn, toepasselijk was tot rege
ling, van het litigieus bedrag der vergoe
dingen; 

Dat het bestreden vonnis, dienvolgens, 
met gezegde besluitcn niet toe te passen, 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen heeft geschonclen ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1 en 6 van de aanvullende be
sluitwet van 11 December 1944 tot vast
stelling van maatregelen tot onderbrengen 
van personen die tengevolge van oorlogs
geweld in woningnood verkeren, 1, 2, 3 
en 4 van de besluitwet, besluit van 
de Regent geheten, van 17 November 1944 
tot vaststelling van maatregelen tot het 
onderbrengen van daklozen ingevolge oor
logsgeweld, en 1, 4°, der wet van 7 Sep
tember 1939 waarbij aan de Koning bui
tengewone machten werden toegekend, 97 
en 107 van de Grondwet, doordat, eerste 
onderdeel : het bestreden vonnis gewei
gerd heeft, de bepalingen toe te passen 
van de hiervoor bedoelde besluitwet van 
11 December 1944 op de opeisingen na 
23 December 1944 onder voorwendsel dat 
die besluitwet « met de wetten van het 
Rijk )) strijdig zou zijn, dan wanneer, aaar 
het ging om een besluitwet genomen krach
tens de wet van 7 September 1939 welke 
aan de Koning buitengewone machten toe
jl:ent, de I'echters over de grond de toepas
sing van cUe besluitwet slechts mochten 
weigeren indien deze het kader van de aan 
de Regering door de wet van 7 Septem
ber 1939 toegekende buitengewone mach ten 
zou overschrijden, en dan wanneer het 
l:Jestreden vonnis niet vaststelt dat die 
besluitwet het kader van de wet van 
7 September 1939 overschrijdt (scherr
ding van de verschillende in het middel 
aangeduide bepalingen) ; tweede onder
dee! : het vonnis beslist heeft dat ver
weerders vergoed moesten zijn op grond
slag van het werkelijk verlies welke de 
bezitsontzetting hun had . berokkencl, dan 
wanneer de artikelen 1 en 6 van de hier
boven bedoelde besluitwet van 11 Decem
ber 1944 voorzien dat de vergoeding 
wegens opeising bepaald wordt op grond
·slag van het kadastrale inkomen van 
het opgeeist goed of gedeelte er van, ver
meerderd met 20 t. h. (schending van arti
kelen 1 en 6 van voormelde aanvullende 
besluitwet van 11 December 1944) : 

Overwegende dat, wat de prestaties be
treft die na de inwerkingtreding van het 
besluit van de Regent van 17 November 
1944 werden verstreken, het bestreden von
nis beslist dat deze op grondslag van het 
werkelijk verlies moeten vergoed worden, 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 
1 Februari 1938, genomen in uitvoering 
van de organieke wet van 5 Maart 1935, 
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om reden dat de besluiten van 17 Novem
ber 1944 en 31 Augustus 1945 de wet van 
5 Maart 1935, en, dienvolgens, het konink
lijk besluit van 1 Februari 1938, toepas
selijk verklaard hebben op de opeisingen 
van « zaken welke tot doel hebben in de 
huisvesting te voorzien van personen die 
tengevolge van oorlogshandelingen in wo
ningsnood verkeren >> ; 

Overwegende dat de besluitwet van 
31 Augustus 1945 zich er toe beperkt heeft 
het recht van opeising nit te breiden, zon
der de wetsbepalingen te wijzigen welke 
het bedrag der vergoedingen vaststelden; 

Overwegende dat het besluit van de Re
gent van 17 November 1944, in werking 
getreden op de datum van zijn bekendma
king in het Staatsblad van 18-19 December 
1944, onmiddellijk gepreciseerd werd door 
de aanvullende besluitwet van 11 Decem
ber 1944, op 23 December 1944 in werking 
getreden; 

Overwegende dat deze laatste besluit
wet wettelijk genomen krachtens en bin
nen het kader van de wet van 7 Septem
ber 1939, waarbij aan de Kon~ng buitenge
wone machten werden toegekend, namelijk 
in zijn artikel 6 heeft bepaald, dat liet 
bedrag van de vergoeding verschuldigd 
aan de prestatieplichtige van een door een 
gemeentebeheer opgeeist goed tot het 
onderbrengen van personen die tengevolge 
van oorlogsgeweld in woningnood verke
ren, op grondslag van het kadastraal 
inkomen vermeerderd met 20 t. h. wordt 
vastgesteld; dat het bij zijn artikel 7 de 
tijdelijke geldigheid van het besluit der 
secretarissen-generaal van 1 Maart 1944 
zonder terugwerkende kracht heeft opge
heven, besluit dat, si:iids het bij het besluit 
van 28 Maart 1944 gewijzigd werd, diende 
om het bedrag van gezegde vergoeding te 
bepalen; 

Dat aldus, wat de vergoedingen wegens 
opeising betreft, een uitdrukkelijke bepa
ling, welke het besluit van de Regent be
paalt en aanvult, ervan het bedrag · heeft 
vastgesteld; 

Dat dienvolgens het bestreden vonnis, 
met te dien einde een andere grondslag 
aan te nemen dan deze bepaald door de in 
zake toe te passen wet de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1, 2 en 3 van de hesluitwet van 
14 Februari 1947 waarbij aan de Minister 
van wederopbouw bevoegdheid toegekend 
wordt, om de rentevoet vast te leggen der 
vergoedingen wegens opeising van wonin
gen bestemd voor de personen die, ten 
gevolge van de oorlog van onderdak be
roofd werden en 10 van het ministerieel 
besluit van 20 Februari 1947 tot vaststel
ling van de rentevoet der vergoedingen 
wegens opeising van woningen bestemd 

voor de personen die er tengevolge van de 
oorlog van beroofd zijn, van artikel 1, 
4°, van de wet van 7 September 1939, 
waarbij aan de Koning buitengewone 
machten worden toegekend en van de wet 
van 14 December 1944 tot aanvulling van 
de wet van 7 September 1939 waarbij aan 
de Koning buitengewone machten worden 
toegekend, gezegde wet van 7 September 
1939 in haar artikel 1 door het enig artikel 
van de wet van 10 Maart 1947 gewijzigd 
en voor zoveel als nodig van gezegd enig 
artikel van de wet van 10 Maart 1947 hou
dende wijziging van artikel1 van de wet 
van 7 September 1939 waarbij aan de Ko
ning buitengewone machten werden toege
kend, 107 van de Grondwet, doordat : 
eerste onderdeel : het vonnis geweigerd 
heeft de bepalingen van de besluitwet van 
14 Februari 1947 en van het ministerieel 
besluit van 20 Februari 1947, hiervoor be
doeld, toe te passen, op de opeisil:igen die 
na 1 Maart 1947 gedaan werden, on
der: voorwendsel dat zij <<met de wetten 
van het Rijk strijdig waren >>, dan wan
neer, vermits vermelde besluitwet van 
14 Februari 1947 genomen werd krach
tens de wet van 7 September 1939 waarbij 
aan de Koning buitengewone mach ten wor
den toegekend, de rechter over de grond 
deze slechts mocht weigeren toe te · pas
sen indien de besluitwet het kader der 
aan de Regering toegekende macht zou 
overschrijden, dat gezegde besluitwet van 
14 Februari 1947 regehnatig genomen werd 
binnen het kader van de bij artikel 1," 4°, 
van de· wet van 7 September 1939 aan de 
Regering toegekende machten en het mi
nisterieel besluit van 20 l!~ebruari 1947, 
welk de rentevoet vastlegt der vergoedin
gen wegens bpeising van woningen bestemd 
voor de personen die er tengevolge van de 
oorlog van beroofd werden, genomen werd 
krachtens de· aan de Minister van weder
opbou'w door artikel 2 van voormelde be
sluitwet van 14 Februari 1947 toegekende 
machten (schending van de verschillende 
in het middel bedoelde bepalingen) ; en 
doordat : tweede onderdeel : het bestre
den vonnis beslist heeft dat de aan de pres
tatieplichtigen verschuldigde vergoeding 
wegens opeisingen die na 1 Maart 1947 
gedaan werden, moest berekend worden 
OlJ grondslag van het door de verweerders 
in verbreking werkelijk ondergaan ver
lies, dan wanneer artikel 1 van het minis
terieel besluit van 20 Februari 1947 deze 
vergoeding vaststelt op 175 t. h. vnn het 
kadastraal inkomen (schending van arti
kel 1 van gezegd ministerieel besluit van 
20 Februari 1947) : 

Overwegende dat met de aan de ver
weerders verschuldigde vergoedingen nit 
hoofde van de opeising van hun onroerend 
goed voor het tijdperk na 1 Maart 1947 
op grondslag van het werkelijk verlies te 
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bepalen het bestreden vonnis, de voor
schriften van de besluitwet van 14 Fe
bruari 1947 en van het ministerieel besluit 
van 20 .Februari 1947 miskend heeft; 

Overwegende dat de besluitwet van 
14 Februari 1947 wettelijk genomen werd 
binnen het kader der aan de regering bij 
artikel 1, 4°, van de wet van 7 September 
1939 toegekende machten en dat het 
ministerieel besluit van 20 Februari 1947 
regelmatig genomen werd krachtens de 
aan de Minister van de wederopbouw bij 
artikel 2 van de vermelde besluitwet van 
14 Februari 1947 toegekende machten; 

Overwegende dat het verslag aan de 
Regent, welk de besluitwet van 14 Fe
bruari 1947 voorafgaat, in acht nemende 
dat de vergoedingen voorzien bij de aan
vullende besluitwet van 11 December 1944, 
welke maatregelen voorschrijft voor het 
huisvesten van personen die, tengevolge 
van oorlogsgeweld, in woningnood ver
keren, onvoldoende zijn geworden, onder
streept dat gezegd besluit tot doel heeft 
aan de verplichte verstrekkers een billijke 
vergoeding te verzekeren ; 

Overwegende dat het ministerieel be
sluit van 20 Februari 1947, in uitvoering 
van voormelde besluitwet genomen, het be
drag van de vergoeding wegens opeising 
van een gebouw op 175 t. h. van het ka
dastraal ink omen bepaalt; 

Dat vermits de grondslagen, welke vanaf 
1 Maart 1947 moesten dienen om het be
drag van de betwiste vergoedingen te be
rekenen, ·door de Wet bepaald waren, het 
bestreden vonnis, geen andere grondslagen 
mocht toepassen, zonder deze wet te 
schenden; 

Dat de bestreden beslissing dienvolgens 
de in het middel aangeduide wetsbepalin-
gen heeft geschonden ; · 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de l'egisters van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Hoei, zetelende 
in boger beroep. 

17 Maart 1951. - 1" kamer. - Voo?·zit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Giroul. - Gelijkluidende 
concl!usie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- PleUers, HH. Simont en Demeur. 

1" KAMER.- 17 Maart 1951 
VERVOERCONTRACT. - NATIONALE 

MAATSOHAPPIJ DER BELGISOJIE SPOORWEGEN. 
- VERVOER VAN KOLEN. - BIJ DE AAN-

KOMST VASTGESTELD TE KORT. - VERLIES 
VOORTKOMENDE UIT TIJDENS RET VERVOER 
GEPLEEGDE DlEFSTALLEN EN WAARVOOR DE 
MAATSOHAPPIJ HAAR VERANTWOORDELIJKHElD 
NIET BETWIST. - VOLLEDIGE VERANTWOORDE
LIJKHEID VAN DE MAATSOHAPPIJ. - GEEN 
TOEPASSING VAN DE BEPALING VAN DE REGLE
MENTAIRE VOORWAARDEN, VOLGENS WELKE DE 
MAATSOHAPPIJ VOOR ZIOH EEN REFAOTIE VAN 
5 T. H. BEDINGT WEGENS VERLIES VAN GE
WIOHT WAT DE COKES EN DE KOLEN BETREFT. 

W anneer het verlies vastgesteld bij de 
aanlcomst van een do01· de Nationale 
!Jfaatschappij de?' Belgische Spoon»egen 
ve1·voe1·de lading lcolen voo1·tlcomt uit 
diejstallen gepleegd tijdens het vervoe1· 
en waa1·voo1· de maatschappij haar ver
antwoO?'delijlcheid niet betwist, is de 
maatschappij aan de bestemmeling de 
volledige vergoeding der geleden schade 
ve1·schuldigd; zij lean zich aan die ver
a,ntwoord(3lijlcheid niet gedeeltelijlc ont
treklcen door de bepaling van de regle
mentaire voo1·waarden voo1· het ve1·voer 
van de lcoopwa1·en in binnenverkeer in 
te roepen, volgens wellce zij zich een re
factie van 5 t. h. vo01·behoudt wegens 
vermindering van gewicht wat de cokes 
en de leo len betrejt (1). 

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGISOHE 
SPOORWEGEN, T. NAAMLOZE VENNOOT60HAP 
CC COKERIES DU MARLY».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Februari 1949 in eerste en 
laatste aanleg door de Rechtbank van 
koophandel te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 3, 4, 13, 14, 22, 34, 38, 40 en 42 
van de wet van 25 Augustus 1891 op het 
vervoercontract, titel VIIbis van boek I 
van het W etboek van koophandel uit
makende, 1134, 1135 en 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 16 van de wet van 
23 Juli 1926 tot oprichting van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, alsook van artikel 34, para
grafen VI, VII en IX, van de regle:riten
taire voorwaarden voor het vervoer van 
goederen in binnenverkeer (bundel 1 be
kend gemaakt volgens advies in het Bel
gisch Staatsblad op 25 December 1925 ver
schenen), en voor zoveel als nodig van 
artikel 34, paragrafen VI, VII, IX van de
zelfde wettelijke voorwaarden in hun her
druk van 1933 (bekend gemaakt volgens 
advies in het Belgisch Staatsblad de 
26 Februari 1933 verschenen), doordat 
het bestreden vonnis ten onrechte gewei-

(1) N ovelles, v' Gontrat de transport, n" 598 
en 635. 
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gerd heeft aan aanlegster het voordeel 
van de voorinelde beschikkingen van de 
reglementaire voorwaarden toe te kennen, 
welke haar toelieten, gelet op de aard van 
de vervoerde koopwaar, alle verantwoor
delijkheid af te wijzen ten aanzien van de 
verliezen overgekomen tijdens het vervoer 
ten belope van een hoeveelheid van 5 t. h. 
van het vastgesteld tekort, behoudens het 
recht van de belanghebbende het bewijs te 
leveren cc dat de vermindering niet van 
de aard van de koopwaar voortkomt ll, 
doordat het bestreden vonnis, alhoewel 
het zich onthoudt vast te stellen dat 
verweerster feitelijk het bewijs waarvan 
sprake zou geleverd hebben, zich ertoe be
perkt de door aanlegster ingeroepen regle
mentaire bepaling van de hand te wijzen 
met te beweren, enerzijds, dat deze bepa
ling niet van toepassing zou zijn in geval 
van vastgestelde en erkende fout in 
hoofde van vervoerder en, anderzijds, dat 
het feit van belanghebbende te vereisen . 
dat hij het bewijs zou leveren dat de hele 
vermindering niet van de aard van de -
koopwaar voortkomt, cc er op zou neerko
men van hem een onmogelijk bewijs te ver
eisen, wat niet kan aangenomen worden 
als zijnde naar de geest van het reglement 
en nog min als door de contracterende 
partij aanvaard geweest zijnde ll, dan 
wanneer de ingeroepen tekst een vol
strekte algemene draagwijdte heeft en op 
generlei wijze de toepassing van de regel 
welke hij aanhaalt doet afhangen van de 
voorwaarde dat er geen ander tekort 
bestaat waarvoor vervoerder, overeenkom
stig het gemeen recht, zou moeten instaan, 
doordat, met alzo te beslissen, en met te 
weigeren van de ingeroepen reglementaire 
bepaling in de zaak toepassing te rna
ken, de rechter over de grond in feite de 
belanghebbende t>artij van het haar opge
legd bewijs heeft vrijgesteld, en dienvol
gens de orde van de bewijzen heeft omge
keerd, doordat, eindelijk, met tot staving 
van de oplossing, welke hij bekrachtigt, de 
omstandigheid in te roe pen· dat de be
doelde tekst, begrepen in de zin zoals ver
weerster deze verstaat, door de contrac
terende partij niet zou opgenomen ge
weest zijn >l, het vonnis het karakter mis
kent van de reglementaire voorwaarden 
voorzien door voormelde artikelen 13 en 14 
van de wet van 25 Augustus 1891, en 
welke wettelijk bekendgemaakt geweest 
zijnde, voor het publiek met dezelfde 
macht en gezag verplichtend zijn als de 
wet tot welken aanvulling zij strekken : 

Overwegende dat, volgens de reglemen
taire voorwaarden voor het vervoer door 
de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen van de koopwaren in binnen
verkeer, het beheer, dat in principe voor 
de vervoerde zaken verantwoordelijk is, 
zich bij toepassing van artikel 38 van de 

wet op de vervoerovereenkomst, een re
factie voorbehoudt van 5 t. h. wegens ver
mindering van gewicht tijdens het vervoer 
wat de cokes en de kolen betreft; dat cc de 
refactie echter niet wordt toegepast in· 
dien de belanghebbende bewijst dat de 
vermindering niet van de aard van de 
koopwaar voortkomt ll ; 

Overwegende dat het middel deze bepa
ling in deze zin interpreteert dat de be
langhebbende de toepassing van het be
ding van refactie slechts van de hand 
kan wijzen naar gelang hij bewijst dat de 
vermindering van 5 t. h. niet van de koop
waar voortkomt ; 

Overwegende dat deze interpretatie in 
de betwiste bepaling een begrip van hoe
veelheid inbrengt dat niet in de tekst 
voorkomt; dat het litigieus beding slechts 
de toepassing uitmaakt van artikel 40 van 
de wet op de vervoerovereenkomst luidens 
hetwelk de belanghebbende : « zijn recht op 
schadevergoeding overeenkomstig het ge
meen recht behoudt indien hij bewijst dat 
het verlies of de averij niet het gevolg 
zijn van de bijzondere omstandigheden die 
het beheer toelaten zijn verantwoordelijk
heid af te wijzen >l ; 

Overwegende dat uit deze bepaling 
welke een principe vaststelt, zoals uit de 
in. onbeperkte bewoordingen opgestelde 
tekst van het litigieus beding blijkt, dat de 
clausule van refactie niet wordt toegepast 
indien bewezen is dat de op algemene 
wijze beschouwde vermindering een ander 
feit dan de aard van de koopwaar als 
oorzaak heeft ; dat, in het stelsel van de 
wet, het de bij artikel 38 toegelaten 
uitzonderlijke clausule is, die als niet-be
staande wordt beschouwd, wanneer een an
dere gekende oorzaak dan de aard van de 
koopwaar, in het domein van de werke
lijkheid, en overeenkomstig het gemeen 
recht in zake vervoerovereenkomst toe
laat na te gaan of het bewezen of erkend 
feit ja dan neen, en in welke maat, de. 
verantwoordelijkheid van de vervoerder 
medebrengt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in hoofdzaak er op wijst, dat over het a1-
gemeen, het vastgestelde verlies op het 
gewicht van gewassen kolen, uit tijdens 
het vervoer gepleegde diefstallen voort
komt en dat aanlegster haar verantwoor
delijkheid niet betwist wat de diefstallen 
aangaat; dat het vonnis alzo het bestaan 
van een aan de aard van de koopwaar 
vreemde oorzaak heeft vastgesteld ; 

Dat het vonnis, dienvolgens, wettelijk 
kon beslissen dat het beding van refactie 
niet moet worden toegepast en dat de re
gelen van het gemeen recht in zake ver
voerovereenkomst alleen toepasselijk zijn; 

Overwegende dat de andere motieven 
van het bestreden vonnis overbodig zijn; 

Waaruit volgt dat het middel, voor zo-
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veel het de juridische uitwerking van de 
hiervoren vermelde vaststellingen van het 
vonnis betwist, naar recht faalt, en, voor 
zoveel het de andere motieven bestrijdt, 
van belang is ontbloot; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 Maart 1951. - 1° kamer. - Voo1·zit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Giroul. - Gelijkluidende 
conclu.sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 Maart 1951 
HOGER . BEROEP. - STRAFZAKEN. 

MACHT VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 
- YERANDERING VAN OMSCHHIJVING.- VOOR
WAAHDEN. 

De rechter in hager beroep mag geen 
niettwe omsclwi,jving van het feit vari de 
betichUng in de plaats stellen van de 
oo1·sp1·onlcelijlce (in onde1·havig geval, 
de inbrettk op artilce.l 54, 1°, van de 
Wegcofle, in. plaats van de inbreuk op 
artilce/, 29, 4°, van die code) en mag be
lclaagde op g1·ond er van niet ve1·oo1·de
len, indien niet vastgesteld .wordt d.at 
het aangenomen feit hetzelfde is als dit 
waa-rvoor de belclaagde ve1·volgfl we1·d; 
het volstaat niet dat de belclaagfle v66r 
de rechtm· in hoge1· beroep uitgenodigd 
werd om z{ch' nopens de te zijnen laste 
aangenomen betichting te verdedigen (1). 

(GRANDELET, T. MAGNIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Yoor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering : 

Over het tweede middel van de memo
rie, enig middel van de voorziening, scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
145, 163 en 174 van het Wetboek van straf
vordering en van de rechten van de verde-

(1) Yerbr., 9 Februari en 4 October 1948 
(Arr. Verbr., 1948, biz. 73 en 456; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 83 en 528); 16 October 1950 
(A1'1'. Verbr., 1951, biz. 51; Bull. en PASrc., 
1951, I, 59). 

diging, doordat het bestreden vonnis in zijn 
straf- en burgerlijke beschikkingen het be
roepen vonnis wijzigt dat aanlegger vrij
gesproken had van de betichting bij het 
naderen, bij het oversteken en bij het ver-

, laten van een splitsing, aansluiting of 
kruising de uiterste rechterzijde van de 
rijweg niet gehouden te hebben, feit voor
zien bij artikel 29 van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934 houdende alge
meen reglement betreffende de politie van 
het vervoer en het verkeer en dat beslist 
had dat de politierechter niet bevoegd was 
om van de vordering van de burgerlijke 
partij kennis te nemen en dat aanlegger 
om weggebruiker van de secundaire weg 
zijnde, de doorgang niet vrijgelaten te heb
ben aan de weggebruiker van de hoofdweg, 
feit voorzien bij artikel 54 vim hetzelfde 
koninklijk besluit, · veroordeelt tot een 
geldboete van 25 frank en tot de betaling 
ener som van 5.680 fr. 25 c. ten titel van 
schadevergoeding jegens de burgerlijke 
partiJ, en dit zonder dat aanlegger voor 
de rechter in eerste aanleg uitgenodigd is 
geweest of aanvaard zou hebben zich te 
verdedigen wat de betichting betreft we
gens welke hij veroordeeld is geweest : 

Overwegende dat, gedaagd om wegge
bruiker zijnde van de openbare weg, bij 
het naderen, bij het oversteken of bij het 
verlaten van een splitsing, aansluiting of 
kruising, de uiterste rechterzijde · van de 
rijweg niet gehouden te hebben, aanlegger 
door de politierechter vrijgesproken werd 
en zonder kosten van de vervolgingen 
ontslagen werd dat de politierechter zich 
onbevoegd heeft ver]>:laard om van de vor-_ 
dering van de burgerlijke partij kennis 
te nemen; 

Overwegende dat, bij wijziging van dit 
vonnis, de· bestreden beslissing aanlegger 
niet om deze reden veroordeelt doch we
gens in brenk op artikel 54, 1 o, van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
om weggebruiker zijnde van de secundaire 
weg de doorgang niet voor de weggebrui
ker van de hoofdweg vrijgelaten te heb
ben; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
'van de terechtzitting van 13 October 1950 
blijkt dat aanlegger uitgenodigd is ge
weest om zich nopens de te zijnen laste 
aangenomen betichting te verdedigen, maar 
dat noch het bestreden vonnis noch een 
ander stuk van de rechtspleging vaststelt 
dat het aangenomen feit hetzelfde is als 
dit waarvoor hij vervolgd werd; 

Overwegende dienvolgens, dat met aan
legger op grond van de enkele motieven 
welke het behelst te veroordelen, het be
streden vonnis zijn dispositief niet wette
lijk heeft gerechtvaardigd en de in het 
middel bedoelde bepalingen heeft geschon
den; 
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Dat het middel gegrond is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de vernietiging medebrengt van de 
over de vordering van de burgerlijke 
partij gewezen beslissing ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig .arrest zal 
worden overgeschreven 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 vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Hoei, zetelende in 
hoger beroep; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

19 Maart 1951. - 26 kamer. - Voorzit
tel·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gevel·, H. Fettweis. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 19 Maart 1951 
'VOORZIENING IN VERBREKING. 

STR-AFZAKEN. - BESLISSING VAN DE KINDER
REOHTER .DIE EEN MINDERJARIGE BER-ISPT EN 
HEM TOT ZIJN MEERDERJARIGHEID ONDER RET 
REGIEM VAN DE INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
'TOEZIOHT PLAATST. - BESLISSING NOG VAT
BAAR VOOR HOGER BEROEP DOOR RET OPEN
BAAR MINISTERIE. - VoORZIENING DOOR DE 
VADER BINNEN DE TERMIJN VAN HOGER BE
ROEP.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

JJe beslissing waa1·bij de lcindMI'echtel' 
een minde1·jarige be1·ispt en tot zijn 
meerde1·jal'igheid onde1· het 1·egiem van 
de inv·rijheidstelling onder toezicht 
plaatst is vatbaa1· voor hager beroep 
doo1· het openbaar ministede,· de vool·
ziening door de vade1· van de minderja
rige ingesteld binnen de termijn van ha
ger be1·oep van het openbaa1· ministel'ie 
is niet ontvanlcelijk (1). (Wet van 
15 Mei 1912, art. 32 tot 64; Wetboek van 
strafvord., art. 413.) 

(LEROY, T. \'ANDEGIUENDT.) 

ARREST. 

HET HOF; :_ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 Mei 1950 door de kinder
rechter te Luik gewezen; 

(1) Verbr., 31 Maart 1941 (Arr. Ym·b,·., 1941, 
blz. 70; Bull . . en PASIC., 1941, I, 108). 

Gelet op de voorziening op iO Juni 1950 
ingesteld door aanlegger Armand Leroy, 
handelende zowel in naam van zijn min
derjarige zoon als in eigen naam; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering gewezen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de minderjarige Antoine Leroy berispt, 
hem tot zijn meerderheid onder het regiem 
van de invrijheidsstelling onder toezicht 
plaatst en hem tot de kosten veroordeelt; 
dat het Armand Leroy burgerlijk verant
woordelijk verklaart voor de veroordeling 
tot de kosten ; 

Overwegende dat deze beslissing, op de 
dag van de voorziening, nog vatbaar was 
voor hoger beroep door het openbaar mi
nisterie (wet van 15 Mei 1912, art. 32) ; dat 
de voorziening, dienvolgens luidens · arti
kel 413 van het Wetboek van strafvorde
ring, niet ontvankelijk is ; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke vor
deringen gewezen : 

Over de voorziening door aanlegger na
mens zijn minderjarige zoon Antoine 
Leroy en in eigen naam als burgerlijk 
verantwoordelijke partij, ingesteld tegen 
de beslissing over de vordering van de bur
gerlijke partij Vandegriendt gewezen : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
er zich toe beperkt aan de burgerlijke 
partij Vandegriendt een provisionele ver
goeding toe te kennen en een deskundig 
onderzoek te bevelen; dat dergelijke be
slissing vreemd aan de bevoegdheid, naar 
de zin van artikel 416 van het W etboek 
van strafvordering geen eindbeslissing uit
maakt en dat de voorziening niet ontvan
kelijk is; 

Over de voorziening door aanJegger in
gesteld namens zijn minderjarige zoon en 
in eigen naam, als burgerlijk verant
woordelijke partij, tegen de . beslissing 
gewezen over de vordering van de burger- . 
lijke partij «Union Nationale des Mutua
lites socialistes de la province de Liege )) : 

Overwegende dat geen enkel middel 
wordt ingeroepen en dat het Hof er 
ambtshalve geen opwerpt; 

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

19 Maart 1951. - 26 kamer. - Voo1·zit
te1·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fettweis. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Colard, advoca-at-generaal. 
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2e KAMER. - 19 Maart 1951 

HERZIENING. - .AANVRAAG TOT HERZIE
NING VAN EEN YEROORDELING UITGESPROKEN 
DOOR HET UILITAIR GERECHTSHOF. - GUN· 
STIG MJVIES VAN EEN HOF VAN BEROEP. - RE
GELUATIG ONDERZOEK. - VERNIETIGING VAN 
DE VEROORDELING. - VERWIJZING NAAR HET 
MILITAIR GERECHTSHOF. 

Wanneet· het hot van beroep, gelast met 
het onderzoelc van een aanvt·aag tot her
ziening van een vet·oot·deling ~titgespro
ken door het militait· gerechtshot, de 
mening uitbt·engt dat et· aanleiding be
staat tot herziening, vet·nietigt het Hot 
van vet·breking de vemordeling, na vast
gesteld te hebben dat de pmcedut·e van 
onderzoelc t·egelmatig is, en verwijst het 
de z_aal~ naat· het militair gerechtshot 
andet·s samengesteld (1) (2). 

(HOORNAERT, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet verzoek na
mens Raoul Hoornaert ingesteld, er toe 
strekkende de herziening te bekomen van 
een arrest tegen hem uitgesproken door 
h·et Militair Gerechtshof op 15 Juli · 1947, 
voor zoveel dit arrest verzoeker veroor
deelt wegens hulp aan de vijand in oor
logsmaterieel voor aanval of verdediging; 

Gelet op llet arrest van dit Ho:( dd. 
14 Maart 1949, welk beveelt dat door bet 
Hof van beroep te Brussel over dit ver
zoek zal worden nagegaan of de tot sta
ving van de aanvraag nieuwe en meer be
paaldelijk door bet arrest omschreven fei
ten, afdoende genoeg schijnen om tot de 
herziening aanleiding te geven ; 

Gelet op de aanmaning tot tussenkomst 
op 6 Juli 1948 ten verzoeke van aanlegger, 
aan de Belgische Staat burgerlijke partij 
betekend; 

Gelet op bet onderzoek op tegenspraal>:. 
waartoe overeenkomstig de voorschriften 
van de wet van 18 Juni 1899 overgegaan 
werd, door de eerste kamer van bet Hof 
van beroep te Brussel voorgezeten door 
de eerste voorzitter ; 

Gelet op bet met redenen omkleed ar
rest van bet Hof van beroep te Brussel 
van 13 December 1950 welk bet advies uit
brengt dater aanleiding bestaat om tot de 
berziening van het arrest van bet lVIilitair 
Gerechtshof del. 15 Juli 1947 over te gaan ; 

Gelet op de artikelen 443, 3°, en 445 van 
bet Wetboek van strafvordering, gewij
zigd door de wet van 18 Juni 1894; 

(1) Verbr., 21 Maart 1949 (Bull. en PASIC., 
1949, I, 211). 

(2) Ret arrest de aanvraag ontvangende 

Om die redenen, vernietigt de veroorde
lingen op de publieke vordering en op 
deze van de burgerlijke partij door bet 
arrest ~ van bet Militair Gerechtshof op 
15 Juli 1947 ten laste van aanlegger uitge
sproken; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Militair Gerechtshof anders sa
mengesteld ; legt de kosten ten laste van 
de Staat. 

19 Maart 1951. - 2<' kamer. - Voot·zit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gevet·, H. Fettweis. - Gelijkluidende con
chtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleiters, 
HH. Resteau en Parent (deze laatste van 
de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER.- 19 Maart 1951 

HERZIENING. - ERGE GEESTESSTOORNIS 
VAN DE VEROORDEELDE, NA DE VEROORDELING 
AAN RET LICHT GEKOMEN. - NIEUW FElT. 

De omstandigheid, na de vet·oordeling aan 
het licht gekomen, dat de veroordeelde 
door m·ge geestesstoornis was aange
daan, waardoor hij onbekwaam was zijn 
daden te beheet·sen, kan een nieuw teit 
uitmalcen dat aanleiding geett tot her
ziening (3). (Wetboek van strafvord., 
art. 443, 3°; wet van 18 Juni 1894; wet 
van 9 .April 1930, art. 1 en 7.) 

(ESTIEVENART.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek ter 
griffie van het Hof op 18 Januari 1951 
neergelegd waarbij Jules Estievenart, 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr Pierre .Ansiaux, advocaat bij het Hof 
van verbreking, de herziening aanvraagt 
van de beschikkingen van bet in kracht 
van gewijsde gegaan arrest op tegen
spraak door het Hof van beroep te Brussel 
op 15 Juni 1944 gewezen, arrest welk 
hem .wegens poging tot diefstal te Baisy
Thy in de nacht van 15 op 16 October 1943 
gepleegd tot twintig jaar dwangarbeid 
veroordeelt; 

Gelet op het gunstig met redenen om
kleed advies van drie advocaten bij het 
Hof vah beroep te Brussel met tien jaar 
inschrijving op de lijst ; 

werd gewezen op 14 Maart 1949 (A1·r. Verbr., 
1949, blz. 170; Bull. en PAsrc., 1949, I, 202). 

(3) Verbr., 21 November 1949 (Arr. Verbr., 
1950, blz. 156; Bull. en PAsrc., 1950, I, 173). 
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Overwegende dat verzoeker tot sta~ 
ving van zijn aanvraag aanhaalt dat het 
bewijs van zijn onschuld schijnt te volgen 
uit een omstandigheid die hij in staat 
niet was te bewijzen ten tijde van het 
geding en uit een nieuw feit, welk deze 
omstandigheid bewees, te weten dat een 
vonnis op 7 Juli 1947 gewezen door de 
Kl'ijgsl'aad te Nijvel vastgesteld heeft dat 
hij tussen de 7 Mei 1940 en de 3 Septem
ber door erge geesteszwakheid was aan
gedaan, waardoor hij onbekwaam was 
zijn daden te beheersen, waaruit volgen 
zou dat hij in de nacht van 15 op 16 Octo
ber 1943 door dezelfde geestesstoornis 
was aangedaan; 

Gelet op artikelen 443, 444 en 445, 
alinea 3, van het Wetboek van straf
vordering gewijzigd door de wet van 
18 J uni 1894 ; 

Om die redenen, ontvangt het verzoek; 
beveelt dat tot onderzoek over die aan
vraag zal worden overgegaan door het 
Hof van beroep te Luik ten einde na te 
gaan of de tot staving van het verzoek 
opgesomde feiten afdoende genoeg schij
nen om tot herziening aanleiding te ge
ven; behoudt de kosten voor. 

19 Maart 1951. - 2° kamer. - VooTzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - VeTslag
gevel·, H. Sohier. - Gelijlc/;uidende con
clusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Ansiaux. 

2e KAMER. - 19 Maart 1951 

1" DOUANEN EN AOCIJNZEN. - VooR
HANDEN HEBBEN VAN NJET DOOR BESCHEIDEN 
GEDIGKTE GEESTRIJKE DRANKEN. - FEITE
LlJKE OMSTANDIGHEDEN DIE HET VOORHANDEN 
HEBBEN UITSLUITEN. 

2° DOUANEN EN AOCIJNZEN. - VER
BEURDVEBKLARING. - VOORHANDEN HEBBEN 
VAN NIET DOOR BESCHEIDEN GEDEKTE GEEST
RIJKE DRANKEN. - VERBEURDVERKLARING 
VERPLICHTEND ZELFS IN GEVAL VAN VRIJ
SPRAAK. 

1° Is wettelijlG ge1·echtvaa1·digd de V1'tJ
spmalc van een belclaagde ve1-dacht van 
voorhanden hebben van niet dam· be
scheiden gedelcte geestl"ijlce d1·anlcen, 
wannee1· de 1·echte1· vaststelt dat het ap
pa1·ternent, waarin de lcoopwaaT in be
slag genomen weTd, doo1· een deTde in 
hum· genomen was, die het gestotfee?"d 

(1) Verbr., 18 November 1912 (Bull. en 
PAsrc., 1912, I, 447); 15 Juni 1920 (ibid., 1921, 
I, 9) ; Rep. pmt. du d1·. belge, vo Douanes et 
accises; n" 405 en volgende. 

had, en dat de belclaagde zich aldaar 
volskelct tot 1oedempzeg,qen titel bevond. 
(Wet van 12 December 1912, art. 12.) 

2° W anneer de 1·echte1· vaststelt dat geest-
1"ijlce dTanlcen niet ·dam· enig bescheid, 
gedelct zijn, moet hij de ve1·beurdver-
7cla1·ing er van bevelen, dte maat1·egel 
hebbende, in zalce douanen en accijnzen, 
een zalcelijlc lcamlcte1· (1). (Wet van 
6 April 1843, art. 19, 22, 25 en 30 ; wet 
van 12 December 1912, art. 12.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
DOUANEN EN ACCIJNZEN, T. VAN GASBECQ.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 239 van de 
algemene wet van 26 Augustus 1822, 6, 12 
en 26 van de wet van 12 December 1912, 
19, 22, 23 en 28 van de· wet van 6 April 
1843, 8 van de wet van 7 .Tuni 1926 gewij
zigd door artikel 20 van de wet van 
10 April 1933 en 1 van de wet van 10 Au
gustus 1948, doordat het bestreden arrest 
geweigerd heeft te verklaren dat be
klaagde in een door haar betrokken ap
partement waar zij alleen woonde alcohol 
voorhanden had ; 

Overwegende dat, bij regelmatig over
gelegde conclusie, de vervolgende partij 
aan het hof van beroep vroeg vast te stel
len dat de door Hauvarlet gekochte alco
hol bij beklaagde vervoerd en afgezet 
was geweest; dat zij deze alcohol voor
handen had, vermits zij alleen steenweg 
op Ronse, 4, woonachtig was ; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat beklaagde zich volstrekt tot 
wederopzeggers bevond in het appartement 
gelegen, 4, steenweg naar Ronse, dat in 
huur genomen was door de Beer Hauvar
let, eigenaar van het huisraad welk de ge
huurde plaats stoffende en waar de 
verbalisanten de door Hauvarlet verkre
gen en afgezette champagne en geest
rijke dranken hebben gevonden; 

Overwegende dat deze feitelijke toe
stand aan het -bestreden arrest heeft toe
gelaten wettelijk te beslissen dat be
klaagde de in beslag genomen champagne 
en geestrijke dranken niet voorhanden 
had, naar cle zin van de wet waarvan de 
toepassing gevorderd werd; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Voor het geval van verjaring der openbare 
vordering, zie verbr., 19 September 1949 (Arr. 
T'erbr., 1950, biz. 1; Bull. en PAsrc., 1950, I, 6, 
en vermelde arresten). 
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Over het tweede middel : schending van 
artikelen 22 van de wet van 6 April 184S' 
en 12 van de wet van 12 December 1912, 
doordat het arrest verzuimd heeft de ver
beurdverklaring van de onregelmatig 
voorhunden zijnde geestrijke dranken uit 
te spreken: 

Overwegende dat impliciet uit het be
streden arrest blijkt dat de in beslag ge
nomen geestrijke dranken niet door enig 
besclieid van douanen of accijnzen gedekt 
waren zoals artikel 6 van de wet van 
12 December 1912 het voorschrijft ; 

· Dat deze geestrijke clranken, uit hoofde 
van het in zake aan de verbeurdverkla
ring gehecht zakelijk karakter, overeen
komstig artikel 22 van de wet van 6 April 
184S, het voorwerp van dergelijke maat
regel moesten uitmaken ; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden ar
rest de in het middel bedoelde wetsbepa
ling heeft geschonden ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel voor zoveel het ver
zuimd heeft de verbeurdverklaringen van 
de onregelmatig voorhanden zijnde geest
rijke dranken uit te spreken; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; be
veelt 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 gedeeltelijk vernietigd arrest ; 
verwijst de zaak alzo beperkt naar het 
Hof van beroep te Luik; kosten ten laste 
van de Staat. · 

19 Maart 1951. - 2" kamer. - Vooi·zit
ter, H. Connart; raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fettweis. 
- Gelijkl·nidenfle oonolus·ie, H. Colard, 
advocaat-g·eneraal. 

2" KAMER. - 19 Maart 1951 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN; 
BURGERLIJKE VORDERING. - EERSTE RECH
TER HEBBENDE EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BE
VOLEN. - GEEN HOGER BEROEP VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ.- MACHT VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP OM DE BESLISSING TE NIET 
TE DOEN -EN OVER DE AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TOE TE KENNEN SCHADEVERGOEDING TEN 
GRONDE TE BESLISSEN. 

(1) Verbr., 10 Februari 1941 (Arr. Verbr., 
1941, biz. 23; Bull. en PAsrc., 1941, I, 36). 

(2) Verbr., 27 Juni 1949 (A,-,·. Verbr., 1949, 
biz. 412; Bull. en PAsrc., 1949, I, 468); DE PAGE, 
Traite elem. de dr. civil belge, 1' uitg., bd. II, 
n' 964. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUT
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- FOUT VAN DE BEKLAAGDE. - FOUT V·' 'I EEN 
DERDE. - FOUT DIE DE VERDACHTE NIE1' ONT
LAST VAN DE GEVOLGEN VAN 'ZIJN FOUT JEGENS 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

So VERANTWOORDELIJKHEID (BUT
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- BESLISSING DE HELE DOOR DE BURGER
LIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE TEN LASTE VAN 
BEKLAAGDE LEGGENDE. - SAMENLOPENDE FOUT 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN BE
SLISSING OP DIT PUNT. - VERBREKING. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZA'KEN. - BURGEHLIJKE VORDERING. 
- DESKUNDIG ONDERZOEK. -NUT. 

5° VERBREKING. - DRAAGWIJDTI!:. -
STHAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VOORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE ALLEEN. 
- VER.BREKING VAN ZEKERE VEROOHDELINGEN 
'fOT SCHADEVEHGOEDING. - GEVOLG TEN AAN
ZIEN VAN DE BURGERLIJK VEHANTWOORDE
LIJKE PAR1'IJ. 

1° Alhoewel de b~wgerlijlce partij geen ho
gel· bemep ingesteld heejt, mag de reoh~ 
ter in hoge1· bemep, op het hager bemep 
van beklaagde het vownis, dat er z·ioh 
toe beperkt een deskundig ondet·zoek 
te bevelen, te niet doen en over de 
g1·ond beslissen door sohadevergoed·ing 
aan de bul·get·lijlce partij toe te Jcen
nen (1). (Wetb. v. strafv., art. 215.) 

2° De omstandigheid dat de door de bui·
gerlijlce partij geleden sohade niet en
lee! aan het door de belclaagde gepleegd 
misdrijf is toe te wijten, maa1· tevens 
aan de tout van een derde, ontla.st 
de verdaohte niet, jegens de burge1'lijlce 
pat·tij, van de gevolgen van zijn eigen 
tout (2). 

so Wordt ve1·brolcen de beslissing die de 
hele door de burgm·Ujlce partij geleden 
sohade ten laste van de belclaagde legt, 
zonder te beslissen over de samenlopende 
aan . de burgerlijlce partij verweten 
tout (S). (Burger!. Wetb., art. 1S82.) 

4° De rechter over de grand beoot·deelt 
so~werein of het tot vastste!Ung van het 
bedrag van de dom· de burget·lijlce partij 
geleden schade nttttig is een deslcundig 
onderzoelG te bevel en ( 4). 

5° Wanneet· de. beslissing van veroot·deling 
van de belclaagde tot schadeve1·goeding 
jegens zelcet·e burgerlijlce partijen op de 
enkele voorziening van de belclaagde 

(3) Zie verbr., 23 September 1942 (Bull. en 
PAsrc., 1942, I, 200) ; 12 J anuari 1948 (A rr. 
Verbr., 1948, biz. 21; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 26); DE PAGE, Traite elem. de dr. civil belge, 
1' uitg., bd. II, n" 958 en 964. 

(4} Verbr., 10 Januari 1949 (Arr. Veror:, 
1949, biz. 12; Bull. en PAsrc., 1949, I, 15). 
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wordt verbrolcen, wordt zonder voor
we1·p de beslissing waarbij een pe1·soon 
voo1· die veroo1·deling bu1·gerlijk verant
woordelijlc wo1·dt verklaard (1). 

(CDELUS EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN WALLEGHEM 
FRERES << GRANDE SARDINER.IE DU NORD >> T. 
PIR GEZEGD LIEVIN RUYS EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 9 Juni 1950 in hoger beroep 
gewez~n door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Overwegende dat dit vonnis uitsluitend 
over de burgerlijke vorderingen beslist : 

I. Aangaande de voorziening door de 
P. V. B. A. «Grande Sardinerie du Nord)), 
burgerlijk verantwoordelijk, ingesteld : 

Overwegei:tde dat uit de aan het toezicht 
van het Hof onderworpen stukken niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan de partijen waartegen zij gericht is; 
dat de voorziening dienvolgens niet ont
vankelijk is (Wetb. v. strafv., art. 418) ; 

II. Aangaande de voorziening door be
tichte Henri Coelus ingesteld : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, bij 
twee vonnissen in datum" van 9 Juni 1950 
uitspraak doende, enerzijds, op de vorde
ring door de negentig burgerlijke partijen 
ing1:!steld tegen aanleggers Coelus en G_r:an
des Sardineries du Nord, anderziJds, 
op de rechtstreekse vordering, door de 
P.V.B.A. «Grande Sardinerie du Nord>> 
tegen de beheerders van de regieen te 
Jumet en tegen het gemeentebestuur van 
Jumet een der burgerlijke partijen, inge
steld, lmpliciet heeft geweigerd de zaken 
samen te voegen zonder een enkele reden 
van deie beslissing te geven, dan wan
neer aanlegger deze samenvoeging had 
aangevraagd, zoals het zittingsblad van 
5 Mei 1950 het vaststelt, en wanneer door 
de klaarblijkelijke samenhang van deze 
twee zaken welke overigens terzelfdertijd 
behandeld ~erden, deze samenvoeging ge
rechtvaardigd was : 

Overwegende dat de beslissing, gewezen 
op de rechtstreekse dagvaarding door de 
P. V. B. A. <<Grande Sardinerie du Nord>> 
betekend dezes vordering niet ontvanke
lijk heeft verklaard; dat daarui~ volgt dat, 
vermits de eis tot samenvoegmg zonder 
voorwerp geworden was, het bestreden 
vonnis te dien opzichte niet meer moest 
uitspraak doen ; 

(1) Verbr., 31 Januari 1949 (Arr. Jlerbr., 
1949, biz. 85; Bull. en PASIC., 1949, I, 94). 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134, 
1350, 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 
3 van de wet van 17 April1878 bevattende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van rechtspleging in strafzaken, 172, 202 
en 215 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden vonnis vast
stellende dat de burgerlijke partijen : 
1. Pir, genoemd Lievin Ruys ; 2. Henrotin; 
3. Mathy; 4. Valmy Loriaux; 5. Gustave 
Lambiotte; 6. Edmond Michez; 7. Jean
nette Dumont; 8. Albert Wiaux; 9. Gusta
ve Lambert; 10. Roger Soetaerts; 11. Vic
tor Hudler; 12. Naamloze vennootschap 
Constanti.na Accidents ; 13. Oscar J asme ; 
14. Pierre Van Ertevelde; 15 Compagnie 
de Bruxelles-Verzekering; 16. Octave Go
chet· 17. Maximilien Fouillot; 18. Naam
loze' vennootschap Usines Wattelaer 
freres; 19. Julien Steppe; 20 Aime Pee
ters; 21. Marcel Cherton; 22. Oscar Bri-" 
go de ; 23. Emile Fouyon; 24. Joseph De
meester; 25. Naamloze vennootschap Eta
blissements Mestdagh .freres en Cl•; 
26. Jules Hue; 27. Josephine Maudra; 
28. Emile Jadin; 29. Rene Moucheron; 
30. Pierre Daspremont; 31 Jean Scohy; 
32. Gabriel Dosogne; 33. Lucien Jourdain; 
34. Marceline Gilson; 35. Victor Quinet; 
36. Raymond Gochet; 37. weduwe Roger 
Steels-Hesse ; 38. Compagnie de Bruxelles ; 
39. Antoine Havelange; 40 .. Nationale 
maatschappij der buurtspoorwegen; 
41. Gemeentebestuur van Jumet geen bo
ger beroep ingesteld hebben tegen het 
op 28 September 1948 door de politierecht
bank van het kanton Jumet gewezen von
nis welk vooraleer te beslissen op vorde
ring van de burgerlijke partijen een door 
aanlegger aangevraagde maatregel v~n 
deskundig onderzoek beveelt deze beshs
sing niettemin wijzigt ten bate van ge
zegde niet beroepende burgerlijke par
tijen, met te hunnen woordele een ver
oordeling uit te spreken, dan wanneer 
de rechter in boger beroep, op het enig 
beroep van beklaagde zijn toestand niet 
mag verzwaren met hem voor het nadeel 
verantwoordelijk te verklaren wanneer 
de eerste rechter, door een door de burger
lijke partijen aangenomen beslissing, een 
deskundig onderzoek had bevolen om na 
te gaan of de oorzaak van de schade niet 
aan derden toe te wijten was : 

Overwegende dat "de bestreden beslis
sing, welke het vonnis van de politie
rechtbank wijzigt dat er zich toe beperkt 
had een deskundig onderzoek te bevelen, 
bij wijze van tot zich trekking uitspraak 
doende aan gezegde burgerlijke partijen 
de sch~devergoedingen welke zij bepaalt 
toegekend heeft; . 

Overwegende dat het bestreden vonms 
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terecht er op wijst dat aanlegger geen 
recht had op het handhaven van de door 
de eerste rechter bevolen en door de rech
ter van hoger beroep nutteloos geachte 
onderzoeksmaatregel, dat, dienvolgens, de 
correctionele rechtbank, luidens artikel215 
van het Wetboek van strafvordering, niet 
aileen het recht maar de plicht had de 
zaak tot zich te trekken en over de grond 
te beslissen ; 

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

artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet : 
eerste onderdeel : doordat het bestredf'n 
vonnis aanlegger voor de door de burger
lijke partijen geleden schade verantwoor
delijk verklaart omdat er « in huidig 
geschil een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de font van Coelus en de schade, 
vermits cleze (Coelus) door zijh daad een 
der voorwaarden heeft verwezenlijkt zon
der welke de schade ongetwijfeld niet zou 
gebeurd zijn )) ; dan wanneer aanleggers 
betwistten dat de daad van Coelus de wer
kende oorzaak van deze schade zou ge
weest zijn, bewerende dat deze daad daar
van slechts de gelegenheid was geweest 
en dat het feit van een der voorwaarden 
te verwezenlijken zonder welke de schade 
niet zou gebeurd zijn, niet noodzakelijli: 
het « veroorzaken van deze schade uit
maakt ll, derwijze dat het bestreden von
nis niet gemotiveerd is en dat de conclu
sies niet beantwoord werden; tweede on
derdeel : doordat het bestreden arrest 
verklaart dat, zelfs indien de schade het 
gevolg was van onderscheiden fouten doch 
welke bijgedragen hebben om ze in ham• 
geheel te veroorzaken, de dader van een 
dezer fouten, eerste aanlegger, jegens het 
slachtoffer tot herstel van het geheel van 
het veroorzaakt nadeel moet veroordeeld 
worden, zonder de conclusies van aan
leggers te beantwoorden, dan wanneer 
deze betwistten dat hun font de « wet
kende oorzaak )) van de schade zou ge
weest zijn en dat, in geval van bij
komende font, de verantwoordelijke voor 
de werkelide oorzaak van een schade ai
leen gehouden is deze te herstellen, daat 
de 'bijkomende fouten niet de « oorzaak )) 
doch eenvoudig de gelegenheid ervan zijn : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanstipt dat beklaagde, hoewel hij zijn 
verantwoordelijkheid erkent aangaa:hde 
de averijen aan de paal, de draadlassen en 
de staven van de isolators, deze ·ontkent 
wat het aan de verschillende gebruikers 
van het electrisch net door overspanning 
veroorzaakt nadeel betreft, daar de in
stellingen van de regie te Jumet en van 
de buurtspoorwegen op het ogenblik van 
het ongeval niet overeenkomstig de re
glementering in deze zaak ingericht wa
ren; dat beklaagde staande houdt dat 

de werkende oorzaak van deze schade de 
slechte staat van de electrische inrichting 
is, de schok op de paal er slechts de gele
genheid van zijnde; 

Overwegende dat in antwoord op be
klaagde's bewering, het vonnis vaststelt 
dat <c zelfs indien bewezen was dat de 
electrische Tijn, op het ogenblik der feiten, 
niet overeenkomstig de reglementen inge
richt was, niettemin zou vaststaan dat de 
daad van beklaagcle, van zijnentwege, ook 
en noodzakelijk tot het veroorzaken van 
de schade bijgedragen heeft; dat, duidelijk 
bij gebrek aan alle hevige en abnormale 
schok aan de paal, de kortsluiting niet 
zou gebeurd zijn; dat er in huidig geschil 
dienvolgens een oorzakelijk verband be
staat tussen de font van Coelus en de 
schade, vermits beklaagde door ·ziJn 
daad een der voorwaarden heeft verwe
zenlijkt zonder welke de schade ongetwij
feld niet zou veroorzaakt geweest zijn; 

Overwegende dat het vonnis alzo sou
verein het oorzakelijk verband heeft vast
gesteld tussen de aanlegger verweten font 
en de door de burgerlijke partij beweerde 
schade, alsook het noodzakelijk karak
ter van dit verband; dat het daaruit 
terecht het princiep van de verantwoorde
lijkheid van de beklaagde afleidt, niette
genstaande de gebeurlijke tussenkomst 
van andere oorzaken ; 

Dat deze beschouwingen van het vonnis 
op aanleggers conclusie een passend ant
woord verstrekken ; 

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

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger 
veroorcleelt om de gehele door de burger
lijke partijen gemeentebestuur van Jumet 
en Nationale maatschappij der buurt
spoorwegen geleden schade te herstellen 
en het door de eerste rechter bevolen 
deskundig onderzoek om de regelmatig
heid van de inrichtingen dezer vennoot
schappen na te gaan nutteloos verklaart, 
omdat « zelfs inclien de schade het gevolg 
was van onderscheiden fouten doch welke 
bijgedragen hebben om deze in . haar ge
heel te veroorzaken, de dader van een 
der samenlopende fouten, ten opzichte van 
het slachtoffer moet veroordeeld worden 
om de hele veroorzaakte schade te her
stellen )) dan wanneer aanlegger staande 
hield dat de fouten, die de « werkende 
oorzaken )) van de schade waren, aan het 
gemeentebestuur van Jumet en aan de 
Nationale maatschappij der buurtspoor
wegen dienden ten laste gelegd, alzo be
werende dat deze zogezegde slachtoffers 
verantwoordelijk voor de schade· waren, 
en dat wanneer het slachtoffer verant-
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woordelijk voor de schade is, de dader 
van een van de samenlopende fouten te
genover dit slachtoffer niet gehouden is 
het heel nadeel te herstellen waarvoor het 
zelf verantwoordelijk is : 

Overwegende dat, indien het bestreden 
vonnis om het princiep van de door aan
legger opgelopen verantwoordelijkheid te 
dekken, de zekere aan de burgerlijke par
tijen verweten samenlopende font slechts 
ten titel van loutere onderstelling heeft 
kunnen aanschouwen, dit niet meer waar 
is wat de betrekkingen aangaat tussen be
klaagde en de burgerlijke partijen welke 
de fout is verweten; dat een beperking 
van de verantwoordelijkheid van de 
beklaagde in dit geval kon aangenomen 
worden; 

Overwegende dat, met aanlegger te ver
oordelen tot de hele door de burgerlijke 
partijen, gemeentebestuur van Jumet en 
Nationale maatschappij der buurtspoor
wegen geleden schade zonder te beslissen 
over de hen verweten samenlopende font, 
het vonnis de in het middel bedoelde wets
bepalingen heeft geschonden ; 

Over het vijfde middel : schending v:m 
artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis, vaststellende 
dat aanlegger beweerde dat het nadeel 
door al de partijen andere dan het ge
meentebestuur van Jumet en dan de 
Nationale maatschappij der buurtspoor
wegen aangehaald, slechts mogelijk was 
ten gevolge van onregelmatigheden in hun 
electrische inrichtingen, de onderzoeks
maatregel (deskundig onderzoek) door 
aanlegger aangevraagd om deze te bewij
zen weigert, omdat de ingeroepen onre
gelmatigheden « van dergelijke aard zijn 
dat zij gemakkelijk zeer kort na het on
geval konden hersteld worden ll, waaruit 
volgt dat de onderzoeksmaatregel als 
laattijdig zou voorkomen, dan wanneer 
de « mogelijkheid ll van verbetering van 
de aangevoerde onregelmatigheden zeer 
kort -na het ongeval, noch hun bestaan, 
noch de mogelijkheid uitsluit om de toe
gebrachte verbetering en haar datum, 
noch zelfs de gebeurlijkheid. van niet-ver
betering · na het ongeval vast te stellen, 
derwijze dat de reden ingeroepen om het 
aangeboden bewijs van de hand te wijzen 
niet gepast en onvoldoende blijkt en dat 
het door aanleggers aangevoerd middel 
dus niet beantwoord werd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat aanlegger alle verant
woordelijkheid poogt te ontduiken met te 
beweren dat de aan electrische installa" 
ties berokkende schade misschien toe te 
wijten is aan het feit dat deze installaties 

. de reglementaire vereisten niet zouden 
vertonen, namelijk in zake smeltzekering· 
der in vochtige plaatsen aangelegde lei
dingen; 

VERBR., 1951. - 2:1 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de beweerde onregelmatigheden van 
dergelijke aard zijn dat daaraan in zeer 
korte tijd kon verholpen worden en dat 
het in hoger beroep meer dan twee jaar 
en half na het ongeval aangevraagd des
kundig onderzoek als laattijdig voorkomt; 

Overwegende dat deze souvereine be
schouwingen van het vonnis van aard 
zijn om de verwerping van de aanvraag 
om deskundig onderzoek, als niet gepast, 
te rechtvaardigen; 

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

ning ingesteld door de burgerlijk verant
woordelijke partij P. V. B. A. <<Grande 
Sardinerie du Nord ll en veroordeelt ze tot 
de kosten van haar voorziening ; en over 
de voorziening van Ooelus uitspraak 
doende, verbreekt het bestreden vonnis, 
doch voor zoveel het beslist heeft over de 
vordering van de burgerlijke partijen ge
meentebestuur te Jumet en Nationale maat
schappij der buurtspoorwegen, de veroor
deling van de burgerlijk verantwoorde
lijke partij in dezelfde maat zonder voor-· 
werp zijnde geworden ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt gezegde burgerlijke partijen ieder 
tot een tiende der kosten, de vier vijfden 
ten laste van Ooelus blijvende; verwijst 
de zaak alzo beperkt naar de Oorrectio
nele Rechtbank te Bergen zetelende in 
hoger beroep. 

19 Maart 1951. - 2" kamer. - Vo01·zit
te1·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjkluidende conclusie, H. Oolard, ad
voca a t-generaal. 

2° KAMER. - 19 Maart 1951 
1° VOORZIENING IN VERBREKING.

STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE BUR
GERLIJKE PARTIJ WIER RECHTSTREEKSE DAG
VAARDING NIET ONTVANKELI.JK VERKLAARD 
WERD. - VOORZIENING GERICHT TEGEN DE 
BESLISSING GEWEZEN OVER DE PUBLIEKE VOR
DERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° BURGERLIJKE VORDERING. 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. - BEHOORT 
ENKEL AAN HEM DIE BEWEREN KAN PERSOON
LIJK DOOR HET MISDRI,JF SCHADE ONDERGAAN 
TE HEBBEN. 

3° BURGERLIJKE VORDERING. 
RECHTSTREEKSE DAGV AARDING. - SCHADE 
VLOEIENDE UIT DE YERDEDIGING VAN DE DA
GENDE PARTIJ TER GELEGENHEID VAN TEGEN 
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BAAR IN EEN ANDERE ZAAK INGESTELDE VER
VOLGINGEN. - SCHADE NIET VOORTVLOEIENDE 
UIT DE AAN DE GEDAAGDEN TOEGEREKENDE MIS
DRIJVEN. - REOHTSTREEKSE DAGVAARDING 
NIET ONTV ANKELIJK. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - RECHTER 
EEN REOHTSTREEKSE DAGV AARDING NIET ONT
VANKELIJK VERKLAREND. - GEEN VERPLICH
TING DE OONOLUSIES STREKKENDE TOT DE SA~ 
MENVOEGING DER 'ZAAK MET EEN ANDERE TE 
BEANTWOORDEN. 

1° De burgerlijlce pa1·tij wier rechtst1·eekse 
dagvaarding niet ontvankelijk verklaard 
werd mag zich enkel voo1·zien tegen de 
beslissing gewezen over de burgerlijke 
vorde1·ing (1). 

2o Is alleen bevoegd om de publielce vo1·
dering bij middel van de 1·echtstreekse 
dagvaarding in beweging te brengen 
hij die beweren lean pe1·soonlijlc door 
het misd?"·ijf, voorwerp van de vorde-
1"ing, schade onde1·gaan te hebben {2). 
(Wet van 17 April1878, art. 3.) 

3° De 1"echtst1·eekse dagvaa1·ding is niet 
ontvanlcelijk, wannem· de beweerde 
schade niet voortvloeit uit de aan de ge
dq,agden toegm·elcende misdr·ijven maar 
uit de ve1·dediging op eigen risico' s door 
de dagende partij ingericht tm· gelegen
heid van tegen haar in een anam·e zaak 
ingestelde ve1·volgingen. 

4o Wannem· hij een rechtst?·eelcse dag
vaarding niet ontvanlcelij k vm·klaart, 
moet de 1·echter de conclusies niet be
antwoo·rden streklcende tot de samen
voeging der zaak met een ande1·e zaak 
die bij hem 1·eeds aanhangig was. 

(P. V. B. A. VAN WALLEGHEM, FRERES ((GRANDE 
SARDINERIE DU NORD>>, T. PHILlPPART EN 
CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1, 3 en 4 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering, 145, 159, 
160, 161, 182, 191 en 192 van het Wetboek 
van strafvordering, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de aan ver
weerders door aanlegster betekende recht
streekse dagvaarding niet ontvankelijk 
verklaart, omdat aanlegster er niet in 
geslaagd is te bewijzen dat zij een nadeel 

(1) en (2) Zie nota's onderaa!l verbr., 24 April 
en 6 Juni 1939 (Arr. Verbr., 1939, blz. 142 en 
172; Bull. en PASIC., 1939, I, 205 en 290). 

geleden had ten gevolge van de verweer
ders verweten inbrenken en dezen zonder 
kosten heeft vrijgesproken, zonder op 
strafgebied over gezegde misdrijven te 
beslissen ; dan wanneer iedere persoon, 
die beweert dat hij door een misdrijf be
nadeeld is, ontvankelijk is om zich bnr
gerlijke partij te stellen, dat het gebrek 
aan bewijs van de werkelijkheid van zijn 
nadeel zijn eis slechts ongegrond maakt 
maar deze ontvankelijk laat en de feiten, 
waarover de rechter gehonden is op straf
gebied te beslissen, bij deze aanhangig 
maakt: 

Overwegende dat, moest het bestreden 
vonnis, bij gebrek aan bewijs door ver
zoekster van de werkelijkheid van haar 
nadeel, haar vordering niet gegrond ver
klaren, het middel niet ontvankelijk zou 
zijn voor zoveel het het verzuim van de 
rechter . over de grond aanklaagt om op 
strafrechtelijk gebied te beslissen, daar 
de voorziening· van aanlegster slechts te
gen de over de burgerlijke vordering ge
wezen beslissing kan gericht worden; 

Overwegende dat Inidens artikel 3 van 
de wet van 17 April1878, de vordering tot 
herstelling van de door een misdrijf ver
oorzaakte schade aan hen welke de schade 
geleden hebben behoort; 

Overwegende dat deze bepaling de nood
zakelijkheid inslnit van een oorzakelijk 
verband tussen het verweten misdrijf en 
de beweerde schade, in deze zin dat hij 
die persoonlijk door het misdrijf welk het 
voorwerp van de. vordering uitmaakt ge
leden heeft aileen bevoegd is om de 
pnblieke vordering bij middel van de 
rechtstreekse dagvaarding in beweging te 
brengen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
er op wijst dat de door verzoekster be
weerde schade in zekere bnitengerechte
lijke kosten van desknndig onderzoek en 
van verplaatsing bestaat welke zij beweert 
gedaan te hebben om de tegen haar en 
haar aangestelde Ooelns door drie en ne
gentig bnrgerlijke partijen gerichte vor
dering te verijdelen en in feite vaststelt, 
dat deze kosten, bij onderstelling dat zij 
gerechtvaardigd zijn, voortvloeien nit de 
op eigen risico's door de verzoekster inge
richte verclediging ter gelegenheid van de 
tegen haar in een andere zaak ingestelde 
vervolgingen en niet nit de aan de gedaag
den aangerekende misdrijven; 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
nit deze sonvereine vaststellingen, heeft 
knnnen afieiden zonder de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen te schenden, dat 
er geen enkel oorzakelijk verband bestond 
tnssen de ingeroepen kosten en de in de 
rechtstreekse dagvaarding vermelde mis
drijven en dat, dienvolgens, deze niet 
ontvankelijk was ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Over het tweede midde~ : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, uit
spraak doende door twee vonnissen in da
tum van 9 Juni 1950 op, enerzijds, de door 
de negentig burgerlijke partijen tegen aan
legster en Coelus ingestelde vordering en, 
anderzijds, de door aanlegster tegen de 
beheerders der :.:egieen te Jumet en het 
meentebestuur van Jumet ingestelde vor
dering, impliciet heeft geweigerd, de za
ken samen te voegen, zonder aan deze 
beslissing een enkele reden te geven, dan 
wanneer aanlegster deze samenvoeging 
had aangevraagd zoals het zittingsblad 
van 5 Mei 1950 het vaststelt, en dan wan
neer deze samenvoeging gerechtvaardigd 
was door de klaarblijkelijke verknocht
heid van de twee zaken welke overigens 
terzelfdertijd behandeld werden; ' 

Overwegende dat, vermits het bestreden 
vonnis de door aanlegster betekende 
rechtstreekse dagvaarding niet ontvan
kelijk verklaart, de eis tot samenvoeging 
der zaken waarvan gewag in het middel 
zonder voorwerp was geworden en de cor
rectionele rechtbank niet meer gehouden 
was erover te beslissen ; 

Dat het middel niet kan aangPnomen 
worden; 

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

19 Maart 1951. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve-rslag
geve-r, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 Maart 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN 
OM ZICH TE VOORZIEN. - VOORZIENING VAN 
EEN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING IN ZO
VER ZIJ MEDEBEKLAAGDEN BETREFT. - NIET

ONTVANKELIJKHEID. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - 'J'ERJ\IIJN. - BESCHIKKINO 
VAN DE RAADKAMER DIE DE BEKLAAGDE NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK \'ERWIJST, DE 
RECHTSPLEGING .TEN LASTE VAN 1\IEDEBEKLAA!l
DEN VAN DIE TE ZIJNEN LASTE SPLITST EN VER
KLAART DAT DE ONDERZOEKSRECHTER TEN OP
ZICHTE VAN DEZEN ZAL BEVOEGD BLIJVEN. -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING HET VERZET TEGEN DIE BESCHIKKING 
NIET ONTVANKELIJK VERKLAREND. - VooR
ZIENING V66R DE EINDBESLISSIN!l. - NIET 
QNTVANKELIJKHEID. 

1° Is nie~ ontvanlceUjk de voot·ziening van 
de belclaagde die ge'l'icht is tegen de be
slissing welke zijn medebelclaagden be
tt'eft (1). 

2° Zijn niet ontvanlcelijlo, voor de eindbe
slissing, rle voo1·zien,lng gericht tegen de 
beschikTC'lng van de t•aadkamer, die de 
belclaagde naa1· de correctionele recht-
1Jank verwijst, de t·echtspleging ten laste 
van mede1Jeklaagden van die te zijnen 
laste splitst en zegt dat de ondet·zoeks-
1·echtet· ten opzichte van dezen zal be
voegd 1Jlijven, en ae voot·ziening tegen 
het an·est van de kamer ·van inbeschul
digingstelling die het verzet tegen die 
beschiklcing niet ontvankelijk verklaart. 
(Wetb. v. strafv., art. 416.) 

(LE.JEUNE.) 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op de bestreden be
slissingen : beschikking op 28 October 1950 
gewezen door de raadkamer van de Cor
rectionele Rechtbank te Luik en arrest 
op 12 Januari 1951 gewezen door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Rof 
van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de eerste van deze be
slissingen aanlegger naar de Correctionele 
Rechtbank verwijst, van de procedure te 
zijnen laste de rechtspleging ten laste 
van zekere medebeklaagden splitst en zegt 
dat de onderzoeksrechter ten opzichte van 
dezen zal bevoegd blijven ; 

Overwegende dat de tweede van deze 
beslissingen aanleggers verzet tegen de 
eerste niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat deze beslissingen, aan
gaande aanlegger, geen enkel geschil 
van bevoegdheid beslechten; dat aanlegger 
bij conclusies heeft betwist dat de onder
zoeksrechter zou bevoegd blijven ten aan
zien van de medebeklaagden wier zaak zou 
gesplitst zijn, maar dat hij de hoedanig
heid niet heeft om zich in verbreking te 
voorzien tegen de beslissing welke · zijn 
medebeklaagden betreft ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
singen, wat hem aangaat, beslissingen 
van onderzoek zijn welke naar de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering niet definitief zijn; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijlr 
zijn; 

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

19 Maart 1951. - 2• kamer. - Voorzit
te1·, .H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geve·r, H. Sohier. - Gelijkluidende con
cl1tsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

(1) Zie verbr., 6 Maart 1950 (Arr. Yerb1·., 
1950, biz. 435; Bull. en PAsrc., 1950, I, 462). 
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2" KAMER. - 19 Maart 1951 

1°' MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - ARREST VAN DE KAMER VAN 

. INBEScHULiiiGINGSTELLING DE INTERNERING BE

. VELEliD~ .:..;__ MIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT 
RET ARREST. RET TOEZICHT OVER ZIJN WET
TELiJKHEID NIET TOELAA'f. - ARREST VER
KLAREND . DAT DE BEKLAAGDE DE WERKELIJKE 
DADER IS VAN DE IN DE BEWOORDINGEN VAN DE 
WET OMSCHliEVEN FElTEN EN DAT HIJ DOOR 
ERGE GEESTESZWAKHEID IS AANGEDAAN WAAU-

.· DOOR HIJ ONBEKWAAM IS ZIJN DADEN TE DE
HEERSEN. - MIDDEL IN FEITE NIET OPGAAND. 

2°.Jl,EQHTEN VAN DE YERDEDIGING. 
- WET TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN. - lNTER
NERING DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE GE
VORDERD. - AANVRAAG TOT OPSCHORSING DOOR 
DE BEKLAAGDE TEN EINDE ZICH DOOR EEN DOOR 
HEM GEKOZEN GENEESHEER TE LATEN ON
OERZOEKEN. - BEKLAAGDE ZIJN GEZEGI>EN 
OP GEEN ENKEL DEWIJSMIDDEL STEUNEND. -
BEKLAAGDE HEBBENDE OVER ALLE GELEGENHEID 
BESCHIKT OM OP EEN DOOR HEM GEKOZEN 
DESKUNDIGE BEROEP TE DOEN. - 0PSCHOR
SING GEWEIGERD. - BESLISSING VAN INTER
NERING. - 0EEN SCHENDING VAN DE RECHTEN 
DER VEUDEDIGING. 

1 o G.aat in feite niet op het middel gericht 
tegen een a1-rest van de lcame1· van in
beschuldigingstelling dat de internering 
beveelt, en hie1·uit afgeleid dat de ter
mon van het arrest het toezicht over zijn 
wettelijlcheid niet toelaten omdat het de 
feiten niet vermeldt waaman belclaagde 
sch~tldig zou zijn, wanneer het arrest 
ve1'1cla.a1·t dat beklaagde de we1·kelijke 
dader is van de in de betichting ver
m,elde en in de termon van de wet om
schreven feiten en dat hij op het ogen
blik der feiten en nu nog door e1·ge 
geesteszwalcheid is aangedaan waa1·door 
hij onbekwaam, wo1·dt zijn daden te be
hee,·sen. (Wet van 9 April 1930, art. 1 
en 7.) 

2° Wannee1· de beklaagde, wiens interne
l'ing door het openbctar min·isterie gevor
del·d wo1·dt, een opscho1·sing aanvraagt 
om zich do01· een door hem gelcozen ge
neesheer te laten onde1·zoeken, schendt 
de rechten van de verdediging niet het 
a1-rest dat de opschOI'sing weige1·t en de 
inte1·nering beveelt door vast te stollen 
dat beklaagde zijn gezegden op geen 
enkel bewijsm,·iddel steunt en over alle 
mogelijlce gelegenheid heett beschilct om 
te gepasten tijde op een door hem gelco
.e:en deslcundige beroep te doen (1). 

(1) Zie verbr., 2 September 1948 (Ar1·. T' edJ1'., 
1948, blz. 420; Bull. en PASIC., 1948, I, 489) ; 
10 Januari 1949 (Arr, T'erb1·., 1949, blz. 12; 
Bull. en PASIC,, 1949, l, 15). 

(LIBOIS.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 November 1950 door het Hof 
van beroep te Luik, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 195, ali
nea 1, van het W etboek van strafvorde
ring en 1 en 7 van de wet van 9 April 
1930, doordat het op 30 November gewezen 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling de beschikking van de raadka
mer -yan de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dmant dd. 10 November 1950 wijzigt 
dan wanneer dit arrest in zijn beschik
kend gecleelte v:'m veroordeling de feiten 
niet vermeldt waaraan aanlegger zou 
schuldig zijn en het toezicht over de wet
telijkheid van de beslissing niet toelaat · 
doordat, insgelijks, het bestaan van het 
als wanbedrijf omschreven feit dat krach
tens artikelen 1 en 7 van de wet van 
9 April 1930 onmisbaar is om de interne
ring te mogen gelasten, niet bepaald is : 

Overwegende dat het in het middel be
doeld artikel 195, alinea 1, van het Wet
boek van strafvorclering de rechtspleging 
voor de rechtsprekende colleges betreft 
maar vreemd is aan de rechtspleging voor 
de onderzoekrechtsmachten; 

Overwegende dat de door de Procureur
Generaal geschreven en ondertekende vor
deringen tot de kamer van inbeschuldi
gingstelling strekken tot de internering 
-yan ~anlegger voor een termijn van vijf 
Jaar m een van de door de regering daar
toe bestemde en ingerichte bijzondere ge
stichten; dat deze vorderingen hierop 
steunden dat bij vordering van de Procu
reur des Konings te Dinant, dd. 23 Octo
ber 1950, aanlegger beticht werd van te 
Yvoir in 1949-1950, en in alle geval sedert 
min dan drie jaar, herhaaldelijk aanran
dingen van de eerbaarheid, zonder ge
weld noch bedreigingen, gepleegd te heb
ben op de persoon of met behulp van de 
persoon van Monique Gangaryk en van 
Nicolf' Bailly, kinderen die op het ogen
blik der feiten niet de voile leeftijd van 
zestien jaar hadden bereikt, vermits zij 
respectievelijk geboren waren op 29 J uni 
1936 en 4 Juni 1937; dat de betichting 
bewezen was, en dat de feiten van aard 
waren om, luidens artikelen 373, 374 
en 378 van het Strafwetboek met criminele 
straffen beteugelcl te worden en dat be
klaagde op het ogenblik der feiten en nu 
nog door erge geestesstoornis of geestes
zwakheid is aangedaan waardoor hij 
onbekwaam wordt zijn daden te beheer
sen; 

Overwegende dat met te verklaren dat 
aanlegger de werkelijke dader is van de 
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in de betichting vermelde feiten, met vast 
te stellen dat hij op het ogenblik der fei
ten en nu nog door erge geesteszwakheid 
is aangedaan waardoor hij onbekwaam 
wordt zijn daden te beheersen, en door 
zijn internering voor een termijn van vijf 
jaar te bevelen in een van de door de 
regering daartoe bestemde en ingerichte 
bijzondere gestichten, het bestreden arrest 
een stellige en gemotiveerde verklaring 
inhoudt betreffende de door de vorderin
gen van de Procureur-Generaal bij de ka
mer van inbeschuldigingstelling aanhangig 
gemaakte betichting en betreffende een be
slissing aangaande de maatregel van be
scherming van de maatschappij welke het 
verzocht was ten opzichte van aanleg
ger te nemen; 

Overwegende dat geen van de twee on
derdelen van het middel in feite opgaat; 

Over het tweede middel : schending der 
rechten van de verdediging, doordat het 
arrest vaststelt dat aanlegger op het ogen
blik der feiten en nu nog door erge gees
teszwakheid was aangedaan hoewel aan
legger een aanvraag tot opschorsing had 
ingediend: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger die de werkelijk
heid van zijn erge geesteszwakheid be
twist, zijn gezegden op geen enkel be
wijsmiddel steunt en geen beroep· heeft ge
daan op een door hem gekozen deskun
dige; dat hij over alle mogelijke gelegen
heid heeft beschikt om dit te gepasten 
tijde te doen en dat zijn huidige vraag 
om opschorsing niet kan aangenomen wor
den· 
O~erwegende dat met het aangevraagd 

deskundig onderzoek laattijdig te verkla
ren en de opschorsing te weigeren, de rech
ter over de grond slechts gebruik heeft 
gemaakt van zijn macht om souverein de 
gepastheid van aanvullende · verrichtingen 
van onderzoek te beoordelen en dat zijn 
beslissing de rechten van de verdediging 
niet heeft kunnen schenden ; 

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

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

19 Maart 1951. - 2c kamer. - Voo1·zit
tcr, H. Louveaux, voorzitter. - Vcrslag
gever, H. Fettweis. - Gclijlcluidcnde con
chtsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 2 Aprill951 
1° VEJRKEJEJR. - vVEGGEBRUIKER DIE, OP 

EEN PLAATS, WAAR HET Ull'ZICHT ONVOLDOENDE 
IS, DE UITERSTE Ril:CHTERZIJDE VAN DE RIJ-

WEG NIET HOUDT. - 0VERMACHT. - VAST-· 
STELLING. DOOR DE RECHTER DAT DE LIGGING 
DER PLAATS DE LETTERLIJKE TOEPASSING VAN 
HET REGLEMENT ONMOGELIJK MAAKT. 
VASTSTELLING VAN DE OVERMACHT. 

2° REJDEJNEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARREJSTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
DAT BESLIST DAT INGEVOLGE OVERMACHT EEN 
FElT NIET STRAFBAAR IS. - GEEN VERPLICH
TING TOT AANDUIDING VAN DE WETSBEPALING 
WELKE DIE BESLISSING RECHTVAARDIGT. 

so HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.' -
HOGER BEROEP DOOR DE BEKLAAGDE EN DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE. - BURGERLIJKE 
VORDERING DOOR EEN BEKLAAGDE TEGEN EEN 
ANDERE BEKLAAGDE GERICHT EN NIET V66R 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP GEBRACHT. 

1 o Stelt vast dat de gebruiker van. een 
openbare weg door ove1·macht belet 
werd op een plaats waru· het uitzicht on
voldoende was de uiterste 1·echterzijde 
van de rijweg te houden, het vonnis 
dat m·op wijst dat de Zigging der plaats 
een letterlijlce toepass·ing van het regle
ment onmogelijk maarkt (1). (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 29, 2°.) 

2o De 1·echte1· is er n·iet toe gehouden ·in 
zijn vonnis de wetsbepaling aan te dui
den die de beslissing rechtvaardigt 
wararbij hij ve1·klaart clat, wegens over
macht, het ten laste van de beklaagde 
gelegde misdrijf niet strafbaar is (2). 

so Door het enkel hager bemep ingesteld 
doo1· het openbaa1· ministe1·ie en door 
een ve1·oo1·deelde, als . belclaagde, wordt 
de floor die beklaagde tegen een andere 
belclaagde ingestelde bttrgerlijlce vo1·de
ring niet bij de 1·echter in hager beroep 
aanhangig gemaalct. 

(SCHELLEKENS, T. VAN DE CRUYS.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Juli 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout ; 

A. Over de voorziening van aanlegger in 
hoedanigheid van beklaagde : 

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

Over het middel : schending van artike" 
len 97 van de Grondwet, 55 en 54 van de 
Wegcode, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat aanlegger aan overtre-

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (A1·1'. Ve1·br., 1949, 
biz. 332; Bull. en PAsrc., 1949, I, 374, en de 
nota 1). 

(2) Verbr., 25 November 1942 (Bull. en 
PASIC., 1942,.1, 294). 
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ding van artikel 55 van de Wegcode schul
dig was omdat hij aan tweede verweer
der, die van rechts kwam, de doorgang 
niet had overgelaten, wanneer aanlegger, 
in zijn regehnatig neergelegde conclusies, 

. staande hield dat de houcling van tweede 
verweerder hem de mogelijkheid niet gaf 
om zelfs de voorste kant van zijn auto 
verder dan de hoek te brengen zonder 
aangereden te worden en hem de kans zelf 
ontnam iets waar te nemen op de baan 
welke door verweerder verlaten werd zon
der door deze aangereden te worden, wan
neer hij verder staande hield dat de plaats 
waar zijn voertuig stil stond na het onge
vril, namelijk op de voortzetting van de 
as der Tongerlodreef, duidelijk aantoonde 
dat hij had kunnen stoppen vooraleer hij 
die zou bereikt hebben, indien het hem mo
gelijk was geweest de andere auto een 
ogenblik vroeger te zien, en wanneer het 
onbeantwoord laten van deze regehnatig 
neergelegde conclusies of minstens de on
duidelijkheid in de motivering die er uit 
voortvloeit gelijk te stellen is met een 
gemis aan motivering, hetgeen artikel 97 
van de Grondwet en impliciet artikelen 55 
en 54 van de W egcode schendt : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het niet bewezen is dat verweerder, 
wanneer hij naar links zwenkte, voor een 
voertuig komende uit de tegenovergestelde 
richting geen voldoende ruimte heeft over
laten; 

Dat uit andere beschouwingen blijkt dat 
geen argument kan afgeleid worden uit de 
door de voertuigen na het ongeval inge
nomen plaats daar deze plaats heel ver
schillend was van deze door de voertuigen 
ing·enomen op het ogenblik waarop de aan
rijding geschiedde; 

Dat het vonnis, dienvolgens een passend 
antwoord op de conclusies verstrekt en 
dat het middel in feite niet opgaat; 

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

II. Aangaande de beslissing over de vor
dering van de burgerlijke partij Van de 
Cruys: 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 29, 2°, van de Wegcode, 97 van 
de Grondwet, 71 van het Strafwetboek, 
163 van het Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden vo:!lllis beslist heeft 
dat de ligging der plaats dusdanig was 
dat de letterlijke toepassing van arti
kel 29, 2°, niet mogelijk, allerminst ge
vaarlljk' was, tweede verweerder om die 
reden vrijgesproken heeft, zonder arti
kel 71 van het Strafwetboek in het vonnis 
te vermelden, en als gevolg op deze vrij
spraak de gause burgerlijke verantwoor
delijkheid van het ongeval op aanlegger 

gelegd heeft en de burgerlijke eis van 
aanlegger afgewezen heeft, dan wanneer 
het bestreden vonnis aldus onzeker heeft 
gelaten of het in rechte heeft willen beslis
sen dat artikel 29, 2°, van de Wegcode 
niet van enge interpretatie was en dat 
het in zekere gevallen welke de rechter 
over de grond mag bepalen niet letterlijk 
moest toegepast worden, of in feite dat 
wegens de wettelijke overmacht de ma
nceuvre door artikel 29, 2°, van de Weg
code voorgeschreven ter zake niet diende 
aangewend te worden; dat die onzekerheid 
het Hof niet toelaat zijn contrOlerecht uit 
te oefenen en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; dan wanneer allerminst de af
wijkende interpretatie van de letterlijke 
betekenis van artikel 29, 2°, een schending 
van zijn voorschriften uitmaakt, en dan 
wanneer artikel 29, 2°, van de Wegcode 
geen uitzonderingen voorziet, zodat de 
rechter over de grond van de letterlijke 
betekenis van die wettelijke voorschriften 
alleen had mogen afwijken door de wette
lijke overmacht in te roepen (Strafwetb., 
art. 71) en door dit artikel in het bestre
den vonnis te vermelden overeenkomstig 
artikel163 van het Wetboek van strafvor
dering: 

Overwegende, enerzijds, dat door vast 
te stellen dat de ligging der plaats de let
terlijke toepassing van artikel 29, 2°, van 
de Wegcode omnogelijk maakte, het von
nis ondubbelzinnig op het bestaan van een 
geval van overmacht wijst; 

Overwegende, anderzijds, dat geen en
kele wetsbepaling aan de rechter de ver
plichting oplegt, in zijn beslissing, de 
wettelijke tekst te vermelden die aan een 
handeling haar strafbaar karakter ont
neemt; 

Dat het middel in rechte en in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 55, 31, 2°, 
en 29, 4°, van de Wegcode, doordat het 
bestreden vonnis tweede verweerder van 
het hem ten laste gelegde (W egcode, 
art. 29, 2°) vrijgesproken heeft, onder meer 
omdat hij bij het naderen van de aanslui
ting-krufsing, waar hij naar links moest 
draaien, overeenkomstig artikel 31, 2°, 
van de Wegcode naar links was gezwenkt 
en, dientengevolge, de burgerlijke eis 
van aaniegger afgewezen heeft en hem 
tot schadevergoeding tegenover verweer
ders veroordeeld heeft; dan wanneer arti
kel 31, 2°; de werking van artikel 29, 2°, 
niet mag uitsluiten zo dat iedere wegge
bruiker; die op een aansluitingkrui
sing naar links zou moeten draaien, 
het recht zou hebben naar links te zwen
ken alhoewel het uitzicht daar onvol
doende zou zijn, en dan wanneer aanleg
ger in zijn regelmatig neergelegde conclu
sies staande hield dat verweerder overeen-
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komstig artikel 29, 4°, het rechter gedeelte 
der baan moest volgen; dat de samen
vatting van artikelen 29, 4°, en 31, 2°, die 
zich onmogelijk tegenspreken, de wegge
bruiker die links indraait verplicht zoveel 
mC)gelijk links uit te wijken, dit, op zijn 
rechter baanvak, dan wanneer hij verder 
staande hield dat, alhoewel hij voorrang 
verschuldigd was aan verweerder, deze 
echter de verplichting had ingevolge arti
kel 29, 4°, het rechter gedeelte der baan 
te houden en dat het verzuim van deze 
verplichting in onderhavig geval de enige 
oorzaak van de aanrijding was geweest, 
en dan wanneer het onbeantwoord laten 
van de regelmatig neergelegde conclusies 
gelijk te stelh~n is met een gemis aan mo
tivering : 

Overwegende dat, waar het beslist dat 
de burgerlijke partij geen font had be
gaan, het vonnis door de in voorgaand 
middel opgenomen vaststelling wettelijk 
gerechtvaardigd is; dat het middel slechts 
een overbodige beweegreden bestrijdt; 
dat liet dienvolgens bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

B. Over de voorziening van aanlegger in 
hoedanigheid van burgerlijke partij : 

Overwegende dat, bij vonnis van 31 Mei 
1950 van de Politierechtbank van het kan
ton Westerlo, verweerder Ludovicus Van 
de Cruys, beticht van het misdrijf voor
zien bij artikel 29 van de Wegcode, vrijge
sproken werd en dat de vordering van de 
burgerlijke partij tegen deze verweerder 
en tegen Carolus Van de Cruys onge
grond werd verklaard; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie hoger beroep instelde tegen dit von
nis alsook aanlegger Schellekens, doch 
deze enkel in zijn hoedanigheid van be
klaagde; 

Dat aanlegger dienvolgens in hoger be
roep slechts in hoedanigheid van burger

·lijke partij is opgetreden, om gebeurlijk 
de kosten van de publieke vordering te 
verantwoorden ; 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel inroept omtrent de veroordeling 
tot de kosten van de publieke vordering; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

(1} Verbr., 15 Mei 1944 (Arr. Ve1·br., 1944, 
biz. 157; Bull. en PASIC., 1944, I, 347); 6 De
cember 1948 (Arr. Yerbr., 1948, biz. 611; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 696). De artikelen 132 van 
de wet van 15 April 1896 en 5 van de wet van 
10 J uni 1947 zijn thans door de artikelen 13 
en 21 van de wet van 19 Maart 1951 vervangen. 

(2} Verbr., 1 Februari 1938 (Arr. Yerbr., 
1938, biz. 14; Bull. en PAsrc., 1938, I, 32). Arti
kel 144 van de wet van 15 April 1896 is thans 

en tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerders. 

2 April1951. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijklu·idende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal.- Pleitet·s, HR. Struye 
en della Faille d'Huysse. 

2° KAMER. - 2 Aprill95l 
1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - GE

HEIME S'l'OKERI.J. - DADER OF MEDEPLICH
TIGE. - ZELFDE STRAF. 

2° MEDEPLICHTIGHEID. - DOUANEN 
EN ACCIJNZEN, - WET VAN 15 APRIL 1896. 
- INBREUKEN. - ARTIKEL 66 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - TOEPASSELIJKHEID. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - GE
HEIME STOKERIJ. - VERBEURDVERKLARING. 
- WETSBEPALING WAAROP ZIJ GEGROND IS. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - WETSBEPALINGEN DIE IN DE 
BESL!SSING VAN VEROORDELING MOETEN VER
MELD WORDEN. 

1° In zaken van inbreuken op de wetten 
betreffende de dottanen en accijnzen, 
namelijk van emploitatie van een ge
heime stokerij, worden de dader en de 
mcdeplichtige met dezelfde straf ge
stratt (1). (Wet van 15 April 1896, 
art. 132; wet van 10 Juni 1947, art. 5.) 

2o Artikel 66 van het Stt·afwetboek is toe
passelijk op de inbreuken betettgeld 
door de wet van 15 Apt·il 1896 bett·et
fende de fabt·icatie en de invoet: van al
cohol (2). (Wet van 15 April 1896, arti
kel 144; wet van 6 April 1846, art. 28.) 

3° In geval van emploitatie van een ge
heime stokerij, wordt de verbeurdver
lclaring niet door artikel 42 van het 
Stmtwetboelc, maar dom· artikel125 van 
de wet vatt 15 April 1896 beheerd (3). 

4° De toegepaste wetsbepaUngen, waarvan 
in de an·esten en vonnissen van veroor
deling meld·ing moet wot·den gemaakt, 
zijn, atgezien van de bepalingen van de 
wet van 15 Juni 1935 op het gebrttik der 
talen itt get·echtszalcen, deze welke de 
misdrijven omscht·ijven en deze weUce 
de straf bepalen; de vermelding van an
dm·e wetsbepalingen is overbodig (4). 

door artikel 21 van de wet van 19 Maart 1951 
vervangen. 

(3) Artikel 125 van de wet van 15 April 1896 
is thans door artikel 12, paragraaf 4, van de 
wet van 19 Maart 1951 vervangen. 

(4) Verbr., 2 Mei 1949 (Arr. J!erbr., 1949, 
biz. 283; Bull. en PAsrc., 1949, I, 319, en de 
nota 1),; raadpleeg eveneens bet voorgaand ar" 
rest van 2 April 1951 en de nota 2. 
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(DE MEULENAERE, 'l'. BESTUUR VAN DOUANEN 
EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 December 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, door beide aan
leggers aangevoerd : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat, waar 
het uitspraak doet over een vervolging 
waarbij, naar luid van de inleidende dag
vaarding, vijf personen werden vervolgd 
uit hoofde van, zonder onderscheid, hetzij 
als mededaders, hetzij als medeplichti
gen, deel te hebben genomen aan een mis
drijf, het bestreden arrest zich. er toe 
beperkt de feiten bewezen te verklaren en 

. toepassing te maken van dezelfde wetsbe
palingen als. degene die door de eerste 
rechter in zijn vonnis werden vermeld, het 
zodoencle aanleggers heeft veroordeeld om, 
zonder onderscheid, terzelfclertijd mede
daders en medeplichtigen aan eenzelfde 
misdrijf te zijn geweest dan wanneer het 
in rechte onmogelijk is voor een persoon 
om aan eenzelfcle misdrijf mededader en 
medeplichtige te zijn, en doordat, bij ge
breke aan bepaling van het aandeel van 
elkeen van de vijf personen in het mis
drijf, het bestreden arrest aldus zijn be
slissing onvoldoende en niet wettelijk ge
motiveerd heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat, in zaken 
van douanen en accijnzen, en onder meer 
wet betreft het misdrijf van exploitatie 
van een geheime stokerij, al wie hetzij 
als dader, hetzij als medeplichtige aan een 
sluikhandeling deelneemt met dezelfde 
straffen die tegenover de daders van het 
misdrijf door de wet worden voorzien 
strafbaar wordt gesteld; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
gers omtrent de wijze waarop zij aan het 
misdrijf hebben deel genomen geen con
clusies hebben neergelegd; dat het mid
del n:iet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, door beide aan
leggers aangevoerd : schending van arti
kel 66 van bet Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest ter zake toepassing van 
artikel 66 van het Strafwetboek maakt, 
dan wanneer, naar luid van artikel 100 
van hetzelfde wetboek, voormeld artikel 66 
niet van toepassing is op de dader van een 
misdrijf voorzien door een .bijzondere wet, 
en doordat artikel 124 van de wet van 
15 April 1896 bepaalt hetgeen in rechte 
tot daden van exploitatie van een geheime 
stokerij aanleiding geeft : 

Overwe.gende dat de bepalingen van 
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek 
op de door de wet van 15 April 1896 be
teugelde misdrijven toepasselijk werden 
gemaakt door artikel 144 van die wet 

en door artikel 28 van de wet van 
6 April 1843; 

Overwegende dat het middel dus naar 
recht faalt; 

Over het derde en het vierde middel, 
door beide aanleggers aangevoercl : schell
ding van artikelen 123 en 124 van de wet 
van 15 April 1896, doordat het bestreden 
arrest tegen aanleggers toepassing van 
artikel124 van die wet heeft gemaakt, dan 
wanneer dit artikel op beperkende wijze 
bepaalt hetgeen in rechte als daacl van 
exploitatie van een geheime stokerij moet 
aangezien worden en hetgeen in rechte 
tot de straf voorzien door artikel 123 van 
zelfde wet aanleiding geeft, en dan wan
neer uit het dossier blijkt dat aanleggers 
geen enkel van de daden stelden welke 
door artikel 124 worden bepaald : 

Overwegende, enerzijds, dat in het be
streden arrest uitdrukkelijk wordt aange
stipt dat de feiten, welke het arrest sou
verein verklaart bewezen te zijn gebleven 
zoals zij door de eerste rechter werden 
vastgesteld, deze zijn welke breedvoerig 
in het beroepen vonnis werden omschre
ven; 

Overwegende dat de eerste recbter de 
feiten van de telastlegging in de bewoor
dingen zelf van artikelen 123 en 124 van 
de wet van 15 April 1896 omschrijft; 

Overwegende, anderzijds, dat de bewe
ring van aan:leggers, dat zij de door ver
meld artikel 124 bepaalde daden niet heb
ben gepleegd, door de vaststellingen van 
het arrest wordt teg(mgesproken; 

Overwegende dat de middelen dus in 
feite niet opgaan ; 

Over het vijfde middel door aanlegger 
J ordaens, en het zevende middel door aan
legger De Meulenaere aangevoerd : scben
ding van artikel 5 van de wet van 10 Juni 
1947, doordat het bestreden arrest aanleg
gers op grond van gemelde wetsbepaling 
veroordeelt, dan wanneer uit het dossier 
blijkt dat aanleggers geen daden hebben . 
gesteld die door die bepaling voorzien 
zijn, en in elk geval dat niet bewezen is 
dat aanleggers dergelijke daden stelden : 

Overwegende dat aanleggers beweringen 
tegen de souvereine vaststellingen van het 
bestreden arrest indruisen; dat het mid
del derhalve in feite niet opgaat; 

Over het vijfde en het zesde middel, 
aangevoerd door aanlegger De Meule
naere : het vijfde : schending van arti
kel 163 van het W etboek van strafvorde
ring, cloordat de eerste rechter en het hof 
van beroep de verbeurdverklaring van de 
ten huize van aanlegger aangetroffen en 
in beslag genomen voorwerpen hebben be
volen, zonder in hun beslissing melding te 
maken van de wetsbepaling waarop zij 
zich steunen, namelijk ·van artikel 42 van 
het Strafwetboek, zoals door voormeld 
artikel163 van het Wetboek van strafvor-
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dering voorgeschreven wordt; het zesde : 
schending van artikel 42 van· het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest de 
verbeurdverklaring van de ten huize van 
aanlegger aangetroffen en aangeslagen 
voorwerpen heeft bevolen zonder vast te 
stellen dat zij het voorwerp van het mis
drijf hebben uitgemaakt, tot het plegen 
van het misdrijf hebben gediend of het 
voorwerp zijn dat uit het misdrijf zou 
voortgekomen zijn : 

Overwegende dat, in zake van exploi
tatie van een geheime stokerij, de ver
beurdverklaring wordt beheerd, niet door 
het door de middelen ingeroepen arti
kel 42 van het Strafwetboek, doch door 
artikel 125 van de wet van 15 April 1896; 
dat de middelen naar recht falen; 

Over het zesde, het zevende en het 
achtste middel door aanlegger Jordaens, 
en het achtste, het negende en het tiende 
middel door aanlegger De Meulenaere 
aangevoerd, hierop gegrond dat de eerste 
rechter en dus ook het hof van beroep, 
door verwijzing naar de wetsbepalingen 
vermeld door de eerste rechter, toepassing 
maken: 1° van artikel 3 van de wet van 
15 April 1896, dan wanneer dit artikel 
vervallen is ingevolge artikel 1, lid 1, van 
de wet van 10 Augustus 1948; 2° van arti
kel 20 van de wet van 15 April 1896, dan 
wanneer dit artikel vervallen is ingevolge 
artikel 3 van de wet van 28 December 
1912; 3° van artikel 38 van de wet van 
15 April1896, dan wanneer dit artikel ver
vallen is ingevolge artikel 8 van de wet 
van 28 December 1904 : 

Overwegende dat het arrest de wetsbe
palingen vermeldt waarbij de feiten der 
telastlegging strafbaar worden gesteld, 
alsook deze waarbij de toe te passen straf 
wordt bepaald; dat de uitgesproken straf 
wettelijk is; 

Overwegende dat de middeleil dus niet 
kunnen aangenomen worden (W etboek van 
strafv., art. 411 en 414) ; 

En overwegende dat de substanti1He of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de uit
gesproken veroordelingen overeenkomstig 
de wet zijn ; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt ieder van de aanleg
gers tot de helft van de kosten. 

2 April1951. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Vandermersch·. - Gelijkluidende con
clus-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. · 

2e KAMER. - 2 Aprill95l 

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. 
- ARREST VAN VEROOHDELING DAT TEN LASTE 
VAN DE BEKLAAGDE OP EEN ONVOORZICHTIG
HEID WIJST DIE DE VERWONDINGEN HEEFT 
VEROOR:ZAAKT. - SLACHTOFFER DAT EVEN
EENS EEN ONVOORZICHTIGHEID HEEFT BEGAAN. 
- 01£STANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE 
WETTELIJKHEID VAN DE STRAFVEROORDELING. 

De omstandigheid dat het slachtojfer van 
een wanbed?"ijj van onv?"ijwillige ver
wondingen zelj een onvoo1·zichtigheid 
heejt begaan, blijjt zonde1· invloed op de 
wettelijkheid van de tegen de beklaa.qde 
~dtgesprolcen st1·ajve1·oo1·deling wanneer 
het a1·rest ten laste van die belclaagde 
op een onvoo1·zichtigheid wijst die de 
ve1·wondingen heejt veroorzaakt (1). 

(DE DEURWAARDER, T. DE HOOVER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 November 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 20, 22, 24, 
27, 29, 30, 31, 32 en 142 van het Algemeen 
Verkeersreglement, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest aanlegger voor het ongeval aanspra
kelijk verklaart om reden dat hij de bur
gerlijke partij heeft getroffen die de niet 
verhoogde berm volgde die links van de 
baan ligt, zonder het door aan:leggers con
clusies opgeworpen middel te beantwoor
den, dan wanneer aanlegger deed gelden 
dat « het slachtoffer zelf links reed >> en 
« aldus artikelen 27, 29, 32 en 20 van het 
Verkeersreglement heeft overtreden » : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de burgerlijke partij geen fout heeft 
begaan om reden « dat, bij gemis aan ver
plichtend rijwielpad, de burgerlijke par
tij, luidens artikel 24 van de Wegcode, on
tegensprekelijk het recht had gezegde ge
lijkvloerse berm te gebruiken » ; 

Dat deze reden, welke ook de gegrond
heid naar recht er van weze, op de con
clusies een passend antwoord verstrekt en 
clat het miclclel in feite niet opgaat; 

Over het tweecle en het clercle middel te 
samen : het tweecle : schencling van arti
kelen 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32 en 42 van 
het Algemeen Verkeersreglement, 97 van 
de Gronclwet, 418 en 420 van het Straf-

(1) Verbr., 27 November 1950 (A•·•·. Yerbr., 
1951, blz. 141; B-ull. en PAsrc., 1951, I, 178). 
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wetboek, doordat het bestreden arrest het 
door aanleggers ingeroepen middel ver
werpt dat het feit inriep dat « het slacht
offer zelf links reed)), en beweerde dat 
het « aldus artikelen 27, 29, 32 en 20 van 
het Verkeersreglement heeft overtreden )), 
om reden dat « luidens artikel 24 van de 
Wegcode )), de wielrijder, << ontegenspreke
lijk het recht had gezegde gelijkvloerse 
berm te gebruiken; dat hem bijgevolg 
geen fout mag verweten worden )) ; dan 
wanneer, alhoewel een wielrijder onge
twijfeld, overeenkomstig artikel 24 van de 
Wegcode, het recht heeft een gelijkvloerse 
berm te gebruiken, hij dit nochtans slechts 
doen mag op zijn rechter kant van de 
baan, vermits hij verplicht blijft het voor
schrift van artikelen 20, 27, 29 en 30 van 
de W egcode na te leven, en dan wanneer 
het slachtoffer, op de linker zijde van de 
baan in een bocht rijdende, voor eiser 
die zijn uiterste rechter kant hield een 
onvoorzienbare hindernis uitmaakte; het 
derde : schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 22, 6°, 24, 2°, en 29, 31 en 42 
van het Algemeen Verkeersreglement, 418 
en 420 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest aanlegger schuldig aan 
onvrijwillige verwondingen verklaart om 
reden dat hij het slachtoffer heeft aange
reden op de gelijkvloerse berm die links 
der baan (voor het slachtoffer) lag, zonder 
na te gaan of het, al dan iliet, overeen
komstig artikel 24, 2°, zo dicht mogelijk 
bij de uiterste kant van de baan reed, dan 
wanneer de weggebruikers die, zoals arti
kel 24 het toelaat, op de gelijkvloerse 
bermen van een baan rijden, door alinea 2 
van gezegde tekst verplicht zijn bij de 
aankomst van een ander weggebruiker de 
uiterste kant van de baan te nemen en 
voor deze weggebruiker een onvoorzien
bare hindernis uitmaken indien zij aan 
de:re verplichting tekort komen : 

Overwegende dat eerste aanlegger door 
het bestreden arrest slechts veroordeeld 
werd wegens onvrijwillige slagen en ver
wondingen aan de burgerlijke partij, in
brenk voorzien bij artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek ; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat beklaagde een onvoor
zichtigheid begaan heeft door zijn draai 
te nemen « aan minstens veertig kilometer 
per uur, in een bocht, waar de zichtbaar
heid zo beperkt was dat hij, met gezegde 
!inelheid, geen voldoende ruimte had om 
zijn voertuig, v66r een hindernis, tot stil
stand te brengen )) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzo, enerzijds, duidelijk de fout aanduidt 
die door aanlegger werd begaan, en ander
zijds, het verband vaststelt dat tussen die 
fout en het ongeval bestaat; 

Overwegende dat de middelen, die het 
arrest slechts bestrijden in zover het 

weigert te. erkennen dat het slachtoffer 
zelf een fout zou begaan hebben met op de 
linkerzijde van de weg, in overtreding van 
artikelen 20, 22, 24, 29 en 31 van de Weg
code, op een niet verhoogde berm te rij
den, van belang ontbloot en, dienvolgens, 
niet ontvankelijk zijn ; 

Dat, inderdaad, waren deze middelen 
gegrond, het beschikkend gedeelte van het 
arrest betreffende de publieke vordering 
niettemin door de hierboven vermelde re
denen zou gerechtvaardigd blijven; 

En overwegende, wat eerste aanlegger 
betreft, dat de substanW:\le of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Aangaande de beslissing over de voi:de
ring van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat, bij akte van 11 De
cember 1950, aanleggers verklaard hebben 
van hun voorziening tegen de beslissing 
over de burgerlijke vordering afstand te 
doen; 

Om ·die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen ingesteld tegen de be
slissing over de vordering van de burger
lijke partij ; verwerpt ze voor het overige ; 
veroordeelt aanleggers tot de kosten. 

2 April1951. - ze kamer. - Yoorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende coriclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

2• KAMER.- 2 Aprill95l 
1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 

DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZA'KEN. - OiliVANG VAN DE DOOR EEN 
MISDRIJF VEROOl{ZAAKTE SCHADE. - FEITE
LIJKE BEOORDELING. - SOUVEREINE BEOOR
DELING. 

2° BURGERLIJKE VORDERING. 
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER GE
BRACHT. - 0NDERSTELT EEN SCHADE ONT
STAAN UIT HE1' MlSDRIJF WEGENS HETWELK 
DE BEKLAAGDE -WORDT VER.VOLGD. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. 00RZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN EEN MISDRIJF EN EEN SCHADE. -
FEITELI.JKE BEOORDELING. - SOUVEREINE 

BEOORDELING. 

4° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. 
- MEERDERE DADERS VAN EEN ZEU'DE MIS
DRIJF. - HOOFDELIJKE VERANTWOORDELIJK
HEID VAN DE VEROORDEELDEN JEGENS HET 



-427-

SLACHTOFFER, ZONDER INACHTNEMING VAN DE 
01\IVANG VAN HUN RESPECTJEVELIJKE 1\IISDA
DIGE DEELNEMING. 

1° De 1·echter over de grand beoordeelt sou
verein in feite de omvang van de do01· 
een misdrijf ve1"001-zaalcte schade (1). 

2° De bu1·ge1·lijke partij lean v66r de stmt
rechter geen herstelUng vorde1·en van 
de sahade ontstaan uit een misdrijf we
gens hetwellc de beklaagde niet wo1·dt 
vervolgd (2). (Wet van 17 April 1878, 
art. 3.) 

3° Is souve1·ein, de feiteUjke beoordeling 
door de reahter dat een misdrijf al dan 
niet de door de bu1·ge1·Ujlce partij ge!e
den sahade heett veroorzaakt (3). 

4° De belclaagden, die wegens een zelfde 
misdrijf ve1·oo1·deeld wo1·den, zijn hoof
delijk tot de sahadevergoeding verpliaht, 
welke oak de omvang van hun respea
tievelijlce misdadige deelneming weze (4). 

(LEBENTAL, T. ROLUS.) 

ABREST (5), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 December 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Armand Janssens : 

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

II. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Reuwin Lebental : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 2 en 4 van de besluitwet van 
10 Januari 1941 inzake de door de vijand 
genomen maatregelen houdende ontheffing 
uit het bezit, althans van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, eerste onderdeel, is gegrond op de 
naar recht verkeerde opvatting dat de ont
heffing uit het bezit, waaraan Rolus met 
de vijand deelnam, slechts bestaat in de 
mate waarin voornoemde verweerder het
zij vrijwillig door akkoord, hetzij onvrij
willig door dwang er later geen gedeelte 

(1) Verbr., 29 September. 1948 (Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 508). Zo echter in regelmatig 
genomen conclusies een andere wijze van schat
ting voorgesteld wordt, moet de rechter die ze 
verwerpt, of ze inwilligt niettegenstaande de 
tegenpartij ze betwist of een andere wijze van 
schatting voorstelt, de reden van· zijn beslis
sing opgeven (verbr., 24 Januari en 22 Juli 
1949, Arr. Verbr., 1949, biz. 63 en 493; Bull. 
en PAsrc., 1949, I, 70 en 565; 14 November en 
19 December 1949, Arr. Yerbr., 1950, biz. 136 
en 238; Bull. en PAsrc., 1950, I, 150 en 259). 

a an zijn medewerker overliet; tweede on
derdeel, als reden van zijn beslissing een 
tweede beweegreden aangeeft, welke met 
de eerste strijdig is : 

Overwegende dat aanlegger het hof van 
beroep bij conclusies heeft verzocht : in 
hoofdorde : het bedrag van de hem door 
het ten ·laste van Rolus bewezen verklaard 
wanbedrijf veroorzaakte schade op grond 
van de inventaris opgemaakt in 1943 door 
ingenieur Antonissen te ramen; in onder
geschikte orde : een deskundige te be
noemen met opdracht, aan de hand van 
de door voormelde inventaris verstrekte 
gegevens, het bedrag van voormelde 
schade te bepalen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op grond van de feitelijke omstandigheden 
welke. het aanstipt, verklaart dat de in
ventaris opgemaakt door ingenieur An
tonissen op 30 Maart 1943 niet in zijn ge
heel als grondslag kan worden genomen 
tot vaststelling van de schade aan eiser 
veroorzaakt door het misdrijf wegens 
welk Rolus veroordeeld is geweest, en dat 
de Schade waarvan eiser de herstelling 
nastreeft niet meer op afdoende wijze 
door een deskundig onderzoek kan be
paald worden, waaruit het arrest afl.eidt 
dat het bedrag van die schade aileen 
ex aequo et bono kan worden begroot ; 

Dat het arrest verder verklaart dat 
Rolus voor al de schade, welke het gevolg 
is van het te zijnen laste gelegd misdrijf, 
moet verantwoorden; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweede onderdeel van het middel, dat er 
geen strijdigheid bestaat tussen de over
weging dat « de ontheffing uit het bezit 
van Lebental, door .Rolus met medewer
king van de vijand gepleegd, in werkelijk
heid op de volledige installatie ener pas
teibakkerszaak heeft geslagen ll en het, bij 
de raming van de door het misdrijf wer
kelijk veroorzaakte schade, overwogene 
feit dat Rolus, wanneer hij later aanleg
gers huis verliet om de zaak in een andere 
woning over te brengen, een gedeelte van 
de in de inventaris opgenomen voorwerpen 
ter plaatse heeft gelaten, voorwerpen die 
later op last van de Duitse verwalter 
Hutteman werden weggehaald en in een 
roepzaal verkocht; 

(2} Verbr., 19 Februari 1949 (Arr. Jlerbr., 
1949, biz. 123; Bull. en PAsrc., 1949, I, 138). 

(3) Verbr., 22 Juli 1950 (Arr. Yerbr., 1950, 
biz. 729; Bull. en PAsrc., 1950, I, 836, en de 
nota 2, biz. 837) ; zie ook het volgend arrest. 

(4) Verbr., 3 October 1949 (Arr. Jlerbr., 1950, 
biz. 46; Bull. en PAsrc., 1950, I, 48). 

(5} Het Hof heeft, in deze zaak, op 24 Ja
nuari 1949 een eerste arrest uitgesproken (Arr. 
Verbr., 1949, biz. 63; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 70). 
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Dat geen van beide onderdelen van het 
middel opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
arrest het middel afwijst strekkende tot 
raming van de wederoprichtingskosten, 
hetzij door het vermenigvuldigen met drie 
van de uitslag van de inventaris, hetzij 
door het instellen van: een deskundigen
onderzoek : 
_ Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat aanleggers inrichting min of 
meer verouderd was en, hoewel nog in 
goede staat, toch ongeveer 20 t. h. slij
tage vertoonde ; 

Dat het op die grond aan aanlegger het 
recht op het bekomen van een gans nieuwe 
inrichting ontzegt en verklaart dat wegens 
aankoop van tweedehands materiaal, 
zelfs bij benadering, geen algemeen ver
hogingscoeflicHlnt op de prijzen kan wor
den toegepast ; 

Dat het arrest de conclusies, strekkende 
tot een deskundig onderzoek, verwerpt om 

. deze reden dat aanlegger geen aanspraak 
kan maken op de waarde van een gans 
nieuwe inrichting; 

Overwegende dat, door die vaststellin
gen en afieidingen, cle rechter over de 
grond zijn beslissing naar de eis van arti
kel .97 van de Grondwet gemotiveerd 
heeft; 

Dat het middel niet kan aanvaard wor
den; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 va)l de Grondwet wegens onvol
doende motivering van de ontzegging van 
aanleggers eis strekkende tot teruggave 
van de weggenomen inrichting : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies aangevraagd heeft in hoofddorde : de 
teruggave van de weggenomen inrichting 
en de betaling van 500.000 frank wegens 
schadevergoeding, en, in ondergeschikte 
orde : de veroordeling van verweerder 
Rolus tot de betaling van 995,939 fr. 50 als 
tegenwaarde van de inrichting en als ver
goeding wegens winstderving ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op grond van feitelijke beschonwingen, 
die aan het toezicht van het Hof ontsnap
pen, de in ondergeschikte orde ingestelde 
eis gedeeltelijk inwilligt en gedeeltelijk 
ontzegt; 

Dat het zodoende de in hoofdorde ge
vormde eis ondubbelzinnig afwijst; 

Dat het, derhalve, overeenkomstig arti
kel 97 van de Grondwet gemotiveerd is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; . 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 3 van de wet van 17 April 1878, 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 

ten minste van de bepalende oorzaak van 
de l~tc1·um cessans van de burgerlljke 
partij, of minstens schending van arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat aanlegger de vergoe
ding aangevraagd hebbende van de winst
derving die hij geleden heeft doordat hij 
van zijn bakkersinrichting en van zijn 
bakkersfonds beroofd werd, aldus zijn be
drijf niet heeft kunnen uitoefenen en zijn 
klandizie heeft verloren, het bestreden 
arrest hem dit gedeelte van zijn eis heeft 
ontzegd op deze grond dat bewuste winst
derving niet het gevolg van de gedragin
gen van de beklaagden is maar wel van 
de door de bezettende overheid tegenover 
de J oden gevolgde politiek; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein beoordeelt of er al dan 
niet in feite een verband van oorzaak tot 
gevolg bestaat tussen de feiten welke hij 
bewezen verklaart en de schade waarvan 
de herstelling wordt nagestreefd; 

Dat, dienvolgens, bovenbedoelde souve
reine vaststellingen van de feiten de ont
zegging 1van het onderdeel van aanleggers 
eis strekkende tot vergoeding wegens 
winstderving rechtvaardigen; 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn vierde middel aanvoert dat « de 
ontheffing uit het bezit met medewerking 
van de vijand >> een daad van medewer
king aan de politiek van de vijand te
genover de J oden uitmaakt ; 

Overwegende de~mangaande dat ver
weerders niet vervolgd werden wegens de 
misdaad voorzien door artikel 118bis van 
het Strafwetboek; dat het Hof van beroep 
te Gent slechts opdracht had de schade te 
ramen die veroorzaakt werd door de mis
drijven die door het arrest van 20 Novem
ber 1948 ten laste van verweerders bewe
zen werden verklaard; 

Dat het middel niet opgaat; 
Over het vijfde middel : schending van 

artikel 50 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest verweerders niet 
lwofdelijk veroordeeld heeft tot de scha
devergoedingen welke het aan aanlegger 
toekent; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest doet opmerken, verweerder Van 
den Broucke enkel werd veroordeeld we
gens heling van bepaalde voorwerpen uit 
de inrichting waarvan verweerder Rolus 
zich wederrechtelijk in bezit had gesteld, 
en geenszins nit hoofde van medeplichtig
heid aan de ten 1aste van Rolus en J ans
sens gelegde feiten; 

Overwegende dat artikel 30, alinea 1, 
van het Strafwetboek slechts van toepas
sing is op de personen die wegens een 
zelfde misdrijf veroordeeld worden ; 

Overwegende dat, bij arrest van 20 No
vember 1948, welk, wat de beslissing over 
de publieke vordering betreft, kracht van 
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gewijsde heeft verkregen, verweerders 
Rolus en Janssens veroordeeld werden, dE> 
eerste, wegens drie inbreuken, de tweede 
wegens twee inbreuken op de besluitwet 
van 10 Januari 1941, inbreuken die, wat 
ieder verweerder betreft, de uitvoering 
van een zelfde misdadig opzet uitmakE>n; 

Overwegende dat, zonder het bedrag te 
ramen van de door ieder van bovenbe
doelde misdrijven berokkende schade, het 
bestreden arrest Rolus en Janssens hoofde
lijk veroordeelt tot een schadevergoeding, 
groot 50.000 frank, jegens aanlegger, en 
Rolus daarenboven tot een schadevergoe
ding, groot 200.000 frank, op deze enige 
grond dat Janssens slechts veel later en 
in veel mindere mate dan Rolus in de bui
tenbezitstelling van eiser is tussengeko
men; 

Overwegende dat uit de bepalingen van 
nrtikel 50 van het Strafwetboek volgt dat 
al degenen welke veroordeeld worden we
gens een zelfde misdrijf, hetzij dat het 
uit een enkele handeling bestaat, hetzij 
dat het uitgemaakt wordt door verschil
lende materH~le gedragingen die allen te 
samen de opeenvolgende uitvoering van 
een zelfde misdadig opzet blijken, hoofde
lijk tot schadeloosstelling verplicht zijn; 

Dat, wat de omvang van bedoelde ver
plichting betreft, geen onderscheid dient 
gemaakt naargelang de deelneming hoofd
zakelijk of bijvoeglijk is geweest, noch 
volgens de maat waarin de verschillende 
deelnemers tot het plegen van de schadE> 
veroorzakende feiten ~bijgedragen hebben; 

Dat uit het vorenstaande volgt dat het 
bestreden arrest, doordat het op een naar 
recht niet dienende grond Janssens van 
de hoofdelijkheid vrijstelt, artikel 50 van 
het Strafwetboek heeft geschonden; 

Dat h'et middel in die mate gegrond is; 
dat het, voor het overige, naar recht 
faalt; 

Over het zesde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de vrijstelling van ver
weerder Van den Broucke niet met rede
nen heeft omkleed : 

Overwegende dat het . bestreden arrest 
yaststelt dat al de door Van den Broucke 
geheelde voorwerpen aan hun eigenaar 
werden teruggegeven, dat niet is gebleken 
dat bewuste voorwerpen beschadigd wa
ren en dat aanlegger in feite naar aan
leiding van het door Van den Broucke 
gepleegd misdrijf geen schade heeft ge
leden; 

Dat door die souvereine vaststelling het 
bestreden arrest de ongegrondverklaring 
van de door aanlegger tegen verweerder 

(1) Over de betekenis van de woorden « zon
der evenwel het verkeer te hinderen dat nit de 
tegenovergestelde richting komt », zie verbr., 
16 Mei 19-19 (A.rr. Verbr., 19-19, blz. 326; Bull. 

Van den Broucke ingestelde eis wettelijk 
gerechtvaardigd heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest doch enkel voor zoveel het Rolus 
aileen tot het betalen van 200.000 frank, 
als schadevergoeding heeft veroordeeld en, 
dienvolgens, heeft beslist dat Janssens niet 
hoofdelijk tot de betaling van die som 
of van een deel er van gehouden is; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Gent en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt Janssens tot · twee vierde van 
de kosten, Rolus tot een vierde en de bur
gerlijke partij Lebental tot een vierde van 
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr. 
jegens verweerder Van den Broucke; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof 
van beroep te Luik. 

2 .April 1951. - 2• kamer. - VoMzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 2 Aprill951 

1° VERKEER. - AANSLUITING.- BESTUUR
DER DIE LINKS WIL AFSLAAN. - VERPLICH
TING NAAR LINKS UIT TE WIJKEN.- PERKEN. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- 00RZAKELIJK VERBANO TUSSEN EEN MIS
DRIJF EN EEN SCHADE. - FEITELIJKE BEOOR
DELING. - SOUVERF..INE BEOORDELING. 

1o Zo, b-ij het nade1·en van een aanslui
ting, de bestuu1·der, die links wil af
slaan, mag, ja moet zoveel mo,qelijlc 
naa1· linlcs uitwijlcen, mag hij die mac 
nm~w1·e slechts ttUvoe1·en in de mate dat 
zij niet het ve1·lcee1· hinde1·t dat uit de 
te,qenovergestelcle l'ichting komt (1). 
(Wegcode, art. 31, 2°.) 

2° Is sottverein, de feitelijlce beoordeling 
do01' de 1·echte1' dat het door de be
klaagde gepleegd misd1'ijf de oo1·zaak 
van de door de bm·ge!'lijlce pa1·tij onder
gane schade is (2) • 

en PASIC,, 1949, I, 368) en 24 April 1950 (A.rr. 
Verbr., 1950, blz. 522; Bull. en PASIC., 1950; 
I, 576) .. 

(2) Zie het voorgaand arrest en de nota 3. 
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(MEUREZ, T. WILLEMS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 December 1950 door de Cor
rectionele Rechtbank te_ Oudenaarde ge
wezen; 

I. Wat betreft de beslissing over de 
publieke vordel'ing : 

Over het middel : schending van arti
kel 31, 2°, van de W egcode, besluit van de 
Regent van 18 October 1946, artikel 3, 
doordat aanlegger veroordeeld werd om, 
bij het afslaan naar links, een zo ruim 
mogelijke bocht niet te hebben genomen, 
dan wanneer hij, volgens voornoemd arti
kel, verplicht was zoveel mogelijk naar 
links nit te wijken om de Schaatsput
straat in te slaan, - wat hij in feite ge
daan heeft vermits hij op 1 m. 30 van de 
linker borduur was : 

Overwegende dat, naar luid van het 
middel, aanlegger zich naar de voorschrif
ten van artikel 31, 1°, van de Wegcode 
zou hebben gedragen in gans de mate 
waarin zij verenigbaar zijn met deze-van 
artikel 31; 2°; dat hij aldus beweert, voor
aleer af te draaien, naar links te zijn af
geweken, doch zonder het verkeer voor 
de uit tegenovergestelde richting aanko
mende weggebruikers te hinderen ; 

Overwegende, enerzijds, dat dit verweer 
niet in conclusies v66r de rechter over de 
grond werd opgeworpen; dat het, ander
zijds, steun vindt noch in het bestreden 
vonnis; noch in enig stuk van de proce
dure waarop het Hof acht vermag te 
slaan; 

Overwegende dat het middel derhalve 
in feite niet opgaat; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vorderingen : -

Over het middel : schending van arti
kel 54 van de Wegcode, doordat de recht
bank de verantwoordelijkheid heeft ver
deeld, dan wanneer aanlegger op de hoofd
baan reed, en, bijgevolg, voorrang ge
noot, zodat het de weggebruiker van de 
secundaire weg alleen behoorde de voor
geschreven maatregelen te treffen voor
aleer de hoofdweg op te rijden, wat hij 
niet gedaan heeft niettegenstaande zijn 
remmanceuvre op 8 tot 10 meter : 

A. In zover het middel is gericht tegen 
de beslissing over de vordering door aan
legger als burgerlijke partij tegen ver
weerder Willems ingesteld : 

_Overwegende dat uit geen enkel stuk 
blijkt dat de voorziening, welke aanlegger 
in hoedanigheid van burgerlijke partij 
heeft ingesteld, betekend werd aan ver
weerder Willems tegen welke zij is ge
richt, zoals voorgeschreven wordt door 
artikel 418 van het W etboek van strafvor-

dering; dat de voorziening tegen voor
melde beslissing derhalve niet ontvanke
lijk is; 

B. In zover het middel is gericht tegen 
de beslissing over de vordering door Wil
lems, burgerlijke partij tegen aanlegger 
ingesteld: 

Overwegende dat het middel is gegrond 
op de bewering dat, in strijd met hetgeen 
door het bestreden vonnis werd beslist, 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
het misdrijf, dat ten laste van aanlegger 
voor vaststaand werd gehouden, en de 
schade welke aan de burgerlijke partij 
Willems werd veroorzaakt; 

Overwegende dat het bestaan, in feite, 
van een oorzakelijk verband tussen een 
misdrijf en de berokkende schade souve
rein door de rechter over de grond wordt 
beoordeeld ; 
' Overwegende dat het middel aldus fei

telijke grondslag mist ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

2 Apri~ 1951. - 2• kamer. - Vo01"zitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, 
H. Vandermersch. - Gelijkluidende con
cl!usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. Pleiter, 
H. Callewaert (van de Balie te Dender-· 
moncle). 

2" KAMER.- 2 Aprill95l 
DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VERHIN

DERING VAN WERKZAAMHEDEN. -. MISDRIJF 
GEPLEEGD MET BEH!JLP VAN EEN MECHANISCH 
GEDREVEN VERVOERMIDDEL. MINIMUM 
GELDBOETE VAN 5.000 FRANK. 

Het misdrijf van verhindering van wm·k
zaamheden, gepleegd ten aanzien van de 
douanebeambten door een pe1·soon die 
van een mechanisch gedreven vervoer
middel gebruilc maalct, wo1·dt gestrajt 
met een geldboete die niet minder dan 
5.000 franlo mag bedragen. (Wet van 
10 April 1933, art. 33, par. 1; wet van 
26 Augustus 1822, art. 324.) 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 December 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 324 van de wet van 26 Augustus 
1822, gewijzigd door artikel 33, para
graaf 1, van de wet van 10 April 1933, 
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doordat het bestreden arrest verweerder 
tot een geldboete van 1.000 frank veroor
deelt wegens het verhinderen van werk
zaamheden gepleegd met behulp van een 
mechanisch gedreven vervoermiddel, dan 
wanneer de voor dit misdrijf voorziene 
minst zware straf een geldboete van 
5.000 frank is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten laste van verweerder een geldboete 
van 1.000 frank uitspreekt wegens het ver
hinderen van werkzaamheden met behulp 
van een mechanisch gedreven vervoermid
del, inbreuk voorzien bij artikel 324 van 
de wet van 26 .Augustus 1822; 

Overwegende dat artikel 33, para
graaf 1, van de wet van 10 .April 1933 het 
minimum en het maximum van de boete, 
vastgesteld bij hogergemeld artikel van 
de .Algemene Wet over de heffing van 
douanen en accijnsrechten, op 1.000 en 
5.000 frank bepaalt, maar dat die cijfers 
vervijfvoudigd worden wanneer het ver
hinderen van werkzaamheden gepleegd 
wordt, onder meer door personen die ge
bruik maken van mechanisch gedreven 
verkeers- of vervo_!)rmiddelen ; 

Overwegende dat, door een geldboete 
van 1.000 frank uit te spreken, minder dan 
het wettelijk minimum voorzien voor het 
misdrijf gepleegd met de hiervoren aange
wezen verzwarende omstandigheid, het 
bestreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
het Hof van beroep te Gent en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van het bestreden arrest ; veroordeelt 
verweerder~ tot_ de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

2 .April 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Castille 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

2" KAMER. - 2 April 1951 

1 o VERKEER. - HIERARCHIE DER WEGEN. 
- 0PENBARE WEG DIE NIET VERDER LOOP'l' 
DAN DE AANSLUITING. - SECUNDAIRE WEG, 

(1) Verbr., 25 September 1939 (Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 391). Het zelfde geldt in geval 
van openbare wegen met meer dan een rijweg, 
doch die niet verder dan de aansluiting !open 

ZELFS INDIEN EEN OF MEER SPOORWEGEN EROP 
LOPEN. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE BE
KLAAGDE. - VERBREKING. - VEROORDELING 
VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE 
PAR'l'IJ ZONDER VOORWERP. 

1° De openbare weg die niet verde~· loopt 
dan de aansluiting is, op de aansluiting, 
een secundai1·e weg, zelfs wanneer, in 
een bebouwde lcom, een of meer spoor
wegen erop lopen (1). (Kon. besl. van 
1 Februari 1934; a,rt. 51 en 52, gewij
zigd door artikel 3 van het besluit van 
de Regent dd. 16 October 1947.) 

2° De verbreking die, op de voorziening 
van de belclaagde, wordt bevolen, brengt 
mede dat de tegen de burgerlijlc verant
woo?·delijke pa1·tij 1litgesproken veroor
deling zelfs indien deze zich niet in 
verbrelcing heeft voorzien, zonder voo?·
werp is (2). 

(PAULUS, T. WEGGE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 December 1950 door de Cor
rectionele Rechtbank te .Antwerpen gewe-
zen; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 51 en 55 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, wegens gebrek aan motive:i-ing, onvol
doende of tegenstrijdige motivering, eerste 
onderdeel, doordat, op de door aanlegger 
voor de rechter in hoger beroep genomen 
conclusies, waarin hij deed gelden « dat 
de door partijen bereden wegen niet van 
gelijke waarde zijn, maar dat deze welke 
aanlegger volgde als hoofdbaan dient be
schouwd, dat de dwarsverbinding onder 
de spoorwegbrug tussen de Tramplaats en 
de Draakplaats, waaruit Wegge kwam 
gereden, inderdaad niet van tramsporen 
voorzien is en ook niet verder loopt dan 
de aansluiting, terwijl dit wei het geval 
is voor de door Paulus gevolgde weg; dat 
de bestuurder, die van de dwarsverbin
ding komt, inderdaad een belangrijker 
zwenking moet uitvoeren alvorens de 
Draakstraat in te slaan », het bestreden 
vonnis zich beperkt hierop te antwoorden 
« dat de door betichte gevolgde weg geen 

(verbr., 30 Mei 1949, Arr. Verbr., 1949, biz. 355; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 399). 

(2) Verbr., 27 Februari 1950 (Arr: flerbr., 
1950, biz. 428; Bull. en PAsrc., 1950, I, 456, en 
de nota biz. 457). 
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hoofdbaan is ten overstaan van de door 
Wegge gevolgde weg; dat deze geniet van 
het voordeel verleend door de gelijklo
pende tramsporen, al is het onder een 
andere boog van de brug J>, doordat het 
bestreclen vonnis aldus niet verklaart of 
de door cle burgerlijke partij Wegge ge
volgde weg aldan niet vercler clan de aan
sluiting loopt, omstandigheicl die, ongeacht 
het bestaan van de sporen, noodzakelijk 
in aanmerking moest genomen worden om 
het bestendig secundair karakter van de 
door haar gevolgde weg te bepalen, en 
doordat het bestreclen vonnis derhalve de 
beslissing, waarbij het aanlegger op grond 
van artikel 55 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 veroorcleelt, niet be-

- hoorlijk heeft gemotiveerd; tweede onder
cleel, doordat het bestreden vonnis de aan
voering niet beantwoord dat, zelfs in geval 
van wegen van gelijke waarde, verweer
der zich niet op voorrang mocht beroe
pen : 

Overwegende dat door aanlegger in zijn 
v66r de rechter in hoger beroep genomen 
conclusies werd opgeworpen dat << de 
dwarsverbinding onder de spoorwegbrug 
tussen de Tramplaats en de Draakplaats, 
waaruit Wegge kwam gereden, niet van 
tramsporen voorzien is en niet verder 
loopt dan de aansluiting, terwijl dit het 
geval is voor de door aanlegger gevolgde 
weg J>, en dat derhalve « de wegen door 
partijen bereden niet van gelijke waarde 
zijn maar dat deze welke aanlegger volgde 
als hoofdbaan client te worden be
schouwd »; 

Overwegencle dat, waar het bestreden 
vonnis, als antwoord op dit verweermid
del, zich er toe beperkt uit de enige vast
stelling dat « ~e door W egge gevolgde weg 
geniet van het door de gelijklopencle tram
sporen verleend voordeel, al is het onder 
een andere boog van de brug » af te lei
den dat << de door aanlegger gevolgde weg 
geen hoofdbaan is ten overstaan van de 
door Wegge gevolgde weg », het slechts 
op een deer van aanleggers opwerping ant
woord heeft verstrekt en het andere deel 
onbeantwoord gelaten heeft, en aldus zijn 
beslissing onvolcloende gerechtvaardigd 
heeft; 

Overwegende' immers dat, opclat de door 
verweerder W egge onder een der bogen 
van de spoorwegbrug gevolgde weg, ten 
overstaan van de door aanlegger bereden 
weg als hoofdbaan worde beschouwd, het 
niet volstaat dat de door verweerder 
W egge gevolgde baan zich vermengt met 
deze waarop onder de nevenstaande boog 
van cle spoorwegbrug tramsporen zijn aan
gelegd en ermede eenzelfde weg uitmaakt ; 
dat de rechter bovendien had moeten vast
stelleri dat, in strijd met de bewering van 
aanlegger, deze weg verder dan de aan
slu~ting loopt ; 

Overwegende inderdaacl, dat, naar luifl 
van artikel 51 van de Wegcode, gewijzigd 
en aangevuld door het besluit van de 
Regent van 18 October 1946, de wegen die 
niet verder dan de aansluiting lopen altijd 
als secundaire wegen dienen te worden 
beschouwcl, en dat aldus cle wegen die 
zelfs tot aan de aansluiting de kenmerken 
vertonen waaraan de W egcode de aard 
van hoofdweg toekent, dit karakter op de 
aansluiting zelf verliezen wanneer zij niet 
verder dan de aansluiting lopen; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel derhalve gegrond is; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Overwegencle dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering deze 
van de beslissing over de burgerlijke vor
dering medebrengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, de beslissing van het vonnis dat 
de naamloze vennootschap << .Ackermans 
en Van Haaren » burgerlijk verantwoor
delijk is voor de veroordelingen tegen 
aanlegger uitgesproken, aldus zonder voor
werp zijnde; beveelt d'at onderhavig ar
rest 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 vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weercler Wegge, burgerlijke partij, tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

2 .April 1951. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaugever, 
H. Vandermersch. - Gelijlcluiaende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. · 

2e KAMER. - 2 Aprill95l 
PRElJUDICIElEJL GEJSCHIL. - STRAF

ZAKEN. - NIET AAN DE RECHTER ONDERWOR
PEN VRAAG. - RECH'l'ER HEEF'l' EROVER NlET 
TE BESLlSSEN. 

De rechter, aan wie geen prejuaicieel ge
schil wordt onderworpen, heeft erover 
niet te beslissen (1) . 

(ACKE, T. MAERTENS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 J anuari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) Verbr., 20 November 1933 (Bull. en 
PASIC., 1934, I, 65) . 
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I. In zover de voorziening is gericht te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 276 van het Strafwetboek, 97 
van de Grondwet, 16 tot en met 21 van 
het Wetboek van strafYordering, 64 en 67 
van de wet van 7 October 1886, van de 
wet van 28 Februari 1882 op de jacht, aan
gevuld door de wet Yan 4 April 1900, van 
artikelen 23, 24 en 26 van de wet van 
17 April 1878 en van de openbare orde 
volgens welke de verjaring van rechts
wege moet toegepast worden, alsook van 
artikel 227 van het Wetboek van straf
vonlering doordat, eerste onderdeel, tus
sen de feiten die Henri Acke en deze 
die ten laste De Meyer worden gelegd 
geen de minste verknochtheid bestaat, 
en het hof van beroep niet vaststelt 
dat tussen die feiten, die op verschil
lende dagen en op verschillende plaat
sen zouden gebeurd zijn, een van de 
omstandigheden zou bestaan die de Vl:'r
knochtheid kan uitmaken en ieder van de 
feiten derhalve afzonderlijk moest onder
zocht worden en de kosten afzonderlijk 
voor ieder van de feiten en ieder van de 
betichten moesten in acht genomen wor
den ; tweede onderdeel, uit geen enkel stuk 
van het dossier blijkt dat Martens de min
ste bevoegdheid zou gehad hebben om pro
ces-verbaal op te maken tegen Henri Acke, 
die nit een private weg kwam waar Mar
tens niets te zien had en op een weg 
kwam waar de vader van Acke recht van 
overgang heeft, noch dat Martens recht 
had als lid van de politie op te treden op 
de niet bepaalde plaats waar Elvira De 
Meyer hem zou aangesproken en beledigd 
hebben, zodat de ten laste van eisers ge
legde beledigingen geen smaad uitmaken, 
doch eenvoudige beledigingen welke na zes 
maanden, en in geval van onderbreking · 
van de verjaring na een jaar, verjaard 
zijn; en doordat het feit te weten of 
Van der Beken, wiens jachtwachter Mar
tens is, een rij bomen heeft mogen plan
ten op de weg waarop Acke recht van over
gang heeft, het voorwerp uitmaakt van 
een geding hangende v66r de vrederechter 
te Kaprijke, die een deskundig onderzoek 
bevolen heeft, en er aldus een prejudicieel 
geschil bestaat, waarvan afhangt te we
ten of Martens recht had proces-verbaal 
op te maken aangaande bomen die niet 
mochten geplant worden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat eisers niet hoofdelijk 

tot de kosten werden veroordeeld; dat de 
rechter iedere eiser in de helft van de 
kosten heeft ve1·wezen; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, waar in bet middel 

VERBR., 1951. - 28 

wordt aangevoerd dat, wanneer Martens 
proces-verbaal heeft opgemaakt tegen 
eiser Acke, deze nit een private weg 
kwam waar Martens niets te zien had en 
op een weg stapte waarop Acke's vader 
recht van oYergang heeft, zodat Martens 
niet bevoegd was om tegenover Acke op te 
treden, het middel is gegrond op beschou
wingen van feitelijke aard, welke steun 
vinden noch in het bestreden arrest noch 
in enig stuk van de procedure waarop 'het 
Hof acht vermag te slaan ; dat, waar eisers 
beweren dat Martens niet gerechtigd was 
alS' lid van de politie op te treden op de 
niet bepaalde plaats waar hij door eise
res Elvina De Meyer aangesproken en be
ledigd werd, deze bewering wordt tegen
gesproken door het bestreden arrest, het
welk, in het afwezen van conclusies, sou
verein heeft vastgesteld dat Martens in de 
uitoefening of ter gelegenheid van de uit
oefening van zijn ambt door Elvina De 
Meyer werd gesmaad; dat het middel 
aldus in feite niet opgaat; 

Overwegende dat, waar het middel het 
bestaan inroept van een prejudicieel ge
schil, nit de stukken van de procedure niet 
blijkt dat dergelijke vraag v66r de rechter 
over de grond werd opgeworpen ; 

Overwegende dat de substanW~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de nit· 
gesproken veroordeling overeenkomstig de 
wet is; 

II. Wat betreft de beslissing van het 
bestreden arrest over de burgerlijke vor
dering : 

Overwegende dat geen bijzonder mi<ldel 
wordt aangevoerd en het Hof er geen 
ambtshalve opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen en veroordeelt ieder van de eisers 
tot de helft van de kosten. 

2 April1951. - 2" kamer. - Voo·rzitter, 
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vandermersch. - Gelijlcluidcnde con~ 
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-genejaal. 

2• KAMER. - 2 Aprill95l 
1° VERKEER. - MISKENNING, DOOR EEN 

WEGGEBRUIKER, VAN EEN BEPALING VAN DE. 
WEGCODE. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAI!ZAKEN. - BUHGERLI.TKE VORDERING. 
- AL DAN NIET VOOR'ZIENBAAR KARAKTER 
VAN EEN SCHENDING VAN DE WEGCODE DOOR 
EEN WEGGEBRUIKER. - FEITELIJKE BEOOR
DELING. - SOUVEREINE BEOORDELING. 
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go REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJXE VORDERING. - VASTSTELLING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND DAT' ER TUSSEN 
EEN MISDRI.TF EN EEN SCHADE GEEN OORZAKE
LIJX VERBANO BESTAAT. - GEEN CONCLUSIES. 
- RECHTER NIET ERTOE GEHOUDEN DE ELE
MENTEN AAN TE DUIDEN WAARUIT Hi:J DIE 
VASTSTELLING AFLEIDT. 

1° De miskenning, doo1· een weggeb1"ttiker 
·van de openba1·e weg, van een bepaling 
van de Wegcocle, namelijlc van arti
kel 31, 2o, van die code, is niet noodza
kelijlc een onvoorzienba1·e gebett1·tenis 
voo1· de anclere weggebruikers. 

2° Is souverein, de feitelijlce beoordeling, 
door de rechter ove1· cle IJI'Ond, dat de 
schending van cle W egcocle door een 
weggebrttike1· al dan niet voor de an· 
dere weggebntUwrs voo·rzienbaar was, 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 42.) 

go Bij geb1·e1c aan conclusies dienaan
gaande, is de Techter, die de atwezig
heid van een oorzakeUjk verband tus
sen een misd1'ijf en een schade vaststelt, 
niet ertoe gehottden de elementen aan te 
cluiden waar-uit hij die vaststelling 
afl.eidt. 

(PERILLEUX, T, SCHEERLINCK,) 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, in hoger beroep op 6 Jannari 1951 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

I. Aangaancle de voorziening tegen de 
beslissing over de pnblieke vorclering : 

Over het middel : schending van arti
kelen 31, 2° (besluit van de. Regent del. 
18 October 1946, art. 3), 42, en in het 
bijzondere 42, alinea 1, van het koninklijk 
beslnit van 1 Febrnari 1934 houdende 
Algemeen Reglement op de verkeerspoli
tie, doorclat het bestreden vonnis, ener
zijcls, verweerder wegens inbrenk op het 
hierboven aangeduig artikel 31, 2°, heeft 
veroordeeld en, anclerzijds, aanlegger 
nochtans veroordeeld heeft wegens in
brenk op het hierboven aangeduid arti
kel 42, clan wanneer de weggebrniker, die 
achter een voertuig rijdt dat tot de ma
nrenvre voorgeschreven door artikel 31, 
2°, overgaat, wettelijk mag verwachten 
dat die manmnvre regehnatig zal gedaan 
worden, clerwijze clat hij normaal langs 
de rechter zijde worde doorgelaten, waar
uit volgt dat de door verweerder nitge
maakte hindernis als onvoorzienbaar 
·client beschonwd te worden : 

Overwegende dat het middel hierop is 
gegrond dat het niet naleven van een re-

glementair voorschrift, door een wegge
brniker, in alle geval voor de andere weg
gebrnikers onvoorzienbaar is ; 

Overwegencle dat die bewering geen 
stenn vindt in om het even welke wetsbe
paling; clat de beoordeling van het voor
zienbaar of onvoorzienbaar karakter van 
een door een weggebrniker gepleegde in
brenk op de Wegcocle afhankelijk is van 
feitelijke elementen en, derhalve, tot de 
bevoegdheid van de rechter over de grond 
behoort; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de snbstanW~le of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
vormen werden nagekomen en dat de opge
legde straffen wettelijk zijn ; -

II. Aangaancle de voorziening tegen de 
beslissing over de eis van aanlegger als 
burgerlijke partij : 

Over het middel : schending van artike
len 97 van de Grondwet en, voor zoveel 
nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis de 
bnrgerlijke vorclering van aanlegger niet 
gegrond verklaart om reden dat er geen 
verband van oorzaak tot gevolg tussen 
de geleden schade en de door verweerder 
begane inbreuk zou bestaan, dan wan
neer dergelijke reclen niet toelaat te 
bepalen op welk feitelijk of rechtselement 
de rechtbank gesteund heeft en, namelijk, 
of het op een beweerde juridische onver
enigbaarheid tussen artikel 31, 2°, en 
artikel 42 van de W egcode gesteund heeft 
of op feitelijke elementen welke zonden 
doen nitschijnen dat de door verweerder 
begane inbrenk zonder verband van oor
zaak tot gevolg met de betwiste schade 
zou zijn, waaruit volgt dat de rechter over 
de grond het Hof van verbreking in de 
.onmogelijkheid heeft gesteld zijn toezicht 
uit te oefenen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aanleggers eis ontzegt op deze grond 
dat er geen verband van oorzaak tot ge
volg bestaat tussen de ten laste van ver
weerder bewezen verklaarde inbreuk op 
het Algemeen Reglement en de door de 
burgerlijke partij geleden sella de; 

Dat, bij gebreke aan conclusies desaan
gaande, de rechter de elementen van de 
zaak niet moest aanduiden welke hem er 
toe bewogen hebben te beslissen dat de 
schacle, waarvan aanlegger de herstelling 
nastreefde, niet was veroorzaakt geweest 
door het misdrijf waaraan hij verweerder 
schnldig verklaarde ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; . 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning · verwijst aanlegger in de kosten en 
vero~rdeelt hem tot een vergoeding van 
150 fraJ:,lk jegens verweerder, 

I 
I 
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. 2 April1951. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerslaggevM, 
H. Simon. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simon_t. 

2" KAMER.- 3 Aprill951 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERDETERING, DOOR DE ADMINISTRATIE, VAN 

. HET DEDR.AG VAN DE DOOR. DE BELASTING
PLICHTIGE AANGEGEVEN INKOMSTEN. - RA
MING VAN DE DELASTBARE GR.ONDSLAG MAG 
GESCHIEDEN VOLGENS TEKENEN OF INDICIEN 
VAN EEN HOGERE GEGOEDHEID. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERDETER.ING, DOOR DE ADMINISTR.ATIE, VAN 
HET DEDR.AG VAN DE DOOR. DE BELASTINGPLICH
TIGE AANGEGEVEN INKOM:STEN. - RAMING 
VAN DE BELASTDARE GR.ONDSLAG VOLGENS TEKE
NEN OD' INDICIEN. - T'EGENBEWIJS TEN LASTE 
VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE. 

1° Wannee1· de administmtie het cijfer 
van de aangegeven inkomsten onjuist 
bevindt, mag zij de raming van de be
lastba1·e grondslag doen volgens telcenen 
of indicien waaruit een hogere graad 
van gegoedheid bUjlct dan uit de aange
ueven inlcomsten (1). (Wetten betref- . 
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluit van 31 Juli 1943, 
art. 55, par. 1). 

2° W anneer, na het cijfer van de aange
geven inkomsten onjuist te hebben be
vonden, de administratie de raming 
van de belastbare grondslag heett ge
daan volgens tekenen of indicwn waar
uit een hoge1-e graad van gegoedheid 
blijlct dan uit de aangegeven inkomsten, 
rust de last van het tegenbewijs op de 
belastingplichtige (2). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluit van 31 Juli 1943, 
art. 55, par. 1.) 

(ADMINISTR.ATIE VAN FINANCIEN, T. VAN ERCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en 

(1) en (2) Verbr., 7 November 1950, twee 
arresten (Bull. en PAsrc., 1951, I, 125, en de 
conclusie van het openbaar ministerie) en 12 De
cember 1950 (A1..-. T'e•·b•·., 1951, biz. 179; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 226) . 

van artikel 55, paragraaf 1, alinea 4, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluit van de 
secretarissen-generaal dd, 31 Juli 1943 en, 
voor zoveel nodig, bij besluit van de Re
gent dd. 15 Januari 1948 en, bijgevolg, van 
artikel 2 van het besluit dd. 31 J'llli 1943 
en, voor zoveel ilodig, van artikel 2 van 
het besluit van de Regent dd. 16 Januari, 
1948 betreffende de nationale crisisbelas
ting, doordat de bestreden beslissing de 
aanslag te niet doet, als reden aangevende 
dat het beheer der belastingen niet heeft 
aangetoond dat de als tekenen of indi
cien ingeroepen vermogensaccressen wer
kelijk uit belastbare inkomsten voort
vloeien, wanneer artikel 55, paragraaf 1, 
alinea 4, van bovenbedoelde wetten uit
drukkelijk bepaalt dat, behoudens tegen
bewijs, de raining van de belastbare grand
slag mag gedaan worden volgens tekenen 
of indicien waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten, .zodat de bewijslast op de be
Iastingplichtige rust : 

Overwegende dat, blijkens regelmatig 
aan het onderzoek van het Hof onderwor
pen bescheiden, verweerder Van Erck
Koyen voor het dienstjaar 1945 een aan
gifte heeft gedaan waarin hij verklaarde 
dat zijn bedrijfsinkomsten, voor het 
jaar 1944, 140.000 frank hebben belopen; 

Dat de controleur der belastingen dit 
cijfer onjuist heeft geacht en bovenbe
doelde inkomsten op 308.000 frank heeft 
geraamd op grand van de activa op 
9 October 1944 en van de uitgaven van 
het gezin; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de aanslag te niet doet, in de eerste 
plaats, op deze grond dat de tekenen of 
indicH~n van hogere gegoedheid het be
staan van belastbare winsten moeten (loen 
uitschijnen, en ongeldig zijn indien zij het 
bestaan van een kapitaal betreffen, om
dat uit deze tekenen of indicien het be
wijs en niet een enkel vermoeden van de 
hogere graad van gegoedheid moet blijken 
dan deze waarop de aangegeven inkom
sten wijzen, in de tweede plaats, om deze 
reden dat het beheer, op hetwelk, in het 
stelsel van het bestreden arrest, de be
wijslast rust, niet heeft aangetoond dat 
de vermogensaccressen uit belastbare in
komsten voortvloeien noch dat, in strijd 
met datgene Van Erck-Koyen desbetref
fend beweert, zijn vorig bezit in geld ten 
hoogste 100.000 frank bedroeg; 

Overwegende dat noch de tekst noch 
de strekking van artikel 55, paragraaf 1, 
alinea 4, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samenschakeld door 
het besluit van de Regent van 15 Januari 
1948 de beperkte uitlegging rechtvaardigen 
welke het bestreden arrest geeft aan de 
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woorden << tekenen of indicH~n waaruit 
een hogere gegoedheid blijkt ... » ; 

Dat uit de voorbereidende werken van 
de wet van 28 Juli · 1938, waarvan arti
kel 6, paragraaf 1, alinea 3, het artikel 55, 
jparagraaf 1, alinea 4, van de samenge
:schakelde wetten is geworden, onder meer 
uit de memorie van toelichting en uit het 
verslag van de commissie van de Kamer 
van volkvertegenwoorcligers blijkt dat de 
wetgever, om te beletten dat een belail
tingplichtige dank zij een onjuiste aan
gifte van zijn bedrijfsinkomsten de belas
tingen op de bedrijfsinkomsten geheel of 
gedeeltelijk zou ontduiken, de controleur 
van de directe belastingen gerechtigd 
heeft, onder bepaalde voorwaarden, de be
lastbare grondslag te ramen volgens teke
nen of indicH!n van een hogere gegoedheid 
dan die welke nit de aangegeven inkom
sten blijkt en van af die raming de bewijs
last heeft doen dragen door de belasting
plichtige die beweert dat de elementen 
rustende op bovenbedoelde tekenen of 
indicien van een hogere graad van gegoed
heid niet uit belastbare inkomsten voort
komen; 

Overwegende dat door de aanslag te 
niet te doen omdat het beheer het bewijs 
niet heeft gebracht dat de vermogensac
cressoo van Y an: Jllrck :uit belastbare 
inkomsten voortkomen, het bestreden ar
rest de in het middel aangeduide wetsbe
palingen heeft· geschonden; 

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

den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er :van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

3 April1951. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. de Oocquean des Mottes, raadsheer 
waarnemeitd voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijkluidende conclusie, 
H. GanshOf van der. Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. · 

2• KAMER. - 3 April 1951 

1 o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- MIDDEL DAT AAN NAUWGEZETHEID MANGELT. 
- 0NONTVANKELIJKHEID. 

(1) Yaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
28 November 1949 en 8 Mei 1950 (Arr. Verbr., 
1950, blz. 171 en 561; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
188 en 628); 

2° SPECIALE BELASTING OP DID 
WINSTEN YOORTVLOEIEND UIT 
LEYERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - 'BELASTING NIET TOE
PASSELIJK IN GEVAL VAN ECHTE EN RECHT· 
ZINNIGE OPEISING. - KAN NIET WORDEN 
AANGEZIEN ALS ZIJNDE HET VOORWERP VAN 
EEN OPEISING GEWEEST, HIJ DIE ZICH VRIJ· 
WILLIG TEN DIENSTE VAN DE VIJAND HEEFT 
GESTELD. 

1° Is niet ontvankelijk, het middel dat 
aan na~twgezetheid mangelt (1). 

2° l' ermag het voo1·deel niet in te 1·oepen 
van artikel 1, paragraaf 4, van de wet 
van 15 Octobe1· 1945 ·tot invoering van 
een speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend uit leveringen en presta
ties aan de vijand, volgens welke bepa
ling ·de belasting niet van toepass'ing is 
wanneer het gaat om leve1·ingen en pres
taties (lie een normale winst hebben 
opgeleverd, op voo1·waa1·de dat de pres
te1·ende het voo1·werp va.n een opeising 
geweest zij, hij die niet onder dwang 
de leveringen gedaan of de prestaties 
uitgevoenl heett maa1· zich v1·ijwiUig 
ten dienste van de vijand heett ge
steld (2). (Wet van 15 October 1945, 
art. 1, par. 4.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSC!j:AP DE LAENDER, T• 
ADMINISTRATIE VAN FINANCrEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en 1, 
paragraaf 4, van de wet van 15 October 
1945 tot invoering van een speciale belas
ting op de winsten voortvloeiend uit leve
ringen en prestaties aan de vijand, door
dat de bestreden beslissing : eerste onder
deel : niet gemotiveerd is en aanlegsters 
conclnsies niet beantwoordt; tweede on
derdeel : het in artikel 1, paragraaf 4, 
van de wet van 15 October 1945 voorko
mend woorcl « opeising )) verkeerdelijk in
terpreteert : 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste onderdeel, dat aanlegster niet be
paalt waarin het beweerd gebrek aan 
motivering bestaat noch het bij condu
sies voorgesteld midclel aanduidt dat liet 
bestreden arrest niet zou beantwoord 
hebben; 

Dat, bij gebrek aan nauwgezetheid, het 

(2) Zie verbr., 13 Juni 1950 (A1·r. T'erbr., 
1950, blz. 636; Bull. en PAsrc., 1950, I, 722, en 
de nota 1, blz. 722 tot 724); 9 Januari 1951 
(zie hoger, blz. 241; Bull. en PAsrc., 1951, I, 
290). 
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rniddel, aanga.ande dit onderdeel, niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweede onderdeel, dat het bestreden ar
rest vaststelt dat het bewezen is door de 
bescheiden door aanlegster zelf voorge
bracht, dat zij geenszins leveringen of 
prestaties aan de vijand, onder welke 
dwang ook, heeft uitgevoerd doch dat zij 
zich vrijwillig ten dienste van de vijand 
heeft gesteld ; 

Overwegende dat uit deze souvereine 
vaststelling volgt dat aanlegster niet 
ten gevolge van een opeising heeft ge
handeld; 

Dat het middel, aangaande dit onder
dee!, niet gegrond is; 

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

8 .April1951. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslagg,ever, 
H. Simon. - Gelijlcluidende conclUsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 5 April 1951 

1° BEROEPSVERENIGING. -MAG ZELF 
NOOH BEROEP NOCR AMBACHT UITOEFENEN. 

.2o BEROEPSVERENIGING. - VISSERS
VERENIGING DIE, TEGEN VERGELDING, VISVER
LOVEN AFLEVERT. - VERRIOHTING GEDAAN, 
NIET MET RET OOGMERK GELD TE VERDIENEN, 
MAAR MET RET INZICHT ZIOH DE NODIGE 
GELDEN AAN TE SCHAFFEN TOT BEREIKEN VAN 
RAAR MAATSCRAPPELIJK DOEL. - VERENI
GING DIE NOOH BEROEP NOCR AMBACHT UIT
OEFENT. 

3o BEROEPSVERENIGING. - MAG IN 
RECRTE OPTREDEN VOOR DE VERDEDIGING VAN 
DE INDIVIDUELE BELANGEN VAN RAAR LEDEN, 
ALS VENNOTEN VAN DE VERENIGING. 

4o BEROEPSVERENIGING. - INDIVI
DUELE BELANGEN VAN DE LEDEN ALS VENNOTEN 
VAN DE VERENIGING. - BELANGEN VAN DE VER-

(1) Raadpl. verbr., 29 April 1912 (Bull. en 
PAsrc., 1912, I, 228) en 9 Juli 1928 (ibid., 1928, 
I, 227, 7'). 

(2) Over de perken van de souvereine beoor
deling van de administratie, zie conclusie van 
de H. Procureur-Generaal P. Leclercq v66r 
verbr., 5 November 1920 (Bull. en PASIC., 1920, 
I, 223) ; cfr. nota onder verbr ., 16 December 
1920 (ibid., 1921, I, 67). 

(3) Over de verantwoordelijkheid van de 
openbare machten in geval van foutieve uit
voering van daden die zij gerechtigd waren" te 
volbrengen, zie verbr., 11 Mei 1933 (Bull. en 
PAsrc,, 1933, I, 222) ; 21 Maart en 11 Juli 1935 

ENIGING ZELI'. - BELANGEN DIE KUNNEN 
OVEHEENS'l'EMMEN. 

5° RECHTERLIJKE MACHT.- BEvOEGD
REID OM VAN EEN GEBREKKIGE UI'l'VOEIUNG VAN 
DE BESLISSING VAN EEN GEMEENTERAAD KEN
NIB TE 1\'EMEN. 

1° Een bm·oepsvereniging mag zelf noch 
beroep noch ambacht uitoetenen. (Wet 
van 31 Maart 1898, art. 2.) (Stilzwijgen
de beslissing.) 

2° Oetent noah beroep noah ambaaht uit,· 
een vissersve1·eniging, opgericht als 
beroepsve1·eniging, die, tegen vergelding, 
visverloven aflevm·t, wanneer het aldus 
gaat, niet om een verriahting gedaan 
met het oogmerk geld te ve1·dienen, 
maar met het inzioht zich de nodige 
gelden aan te schaffen tot het berei
lcen van haar maatsahappelijk doel. 
(Wet van 31 Maart 1898, art. 2.) 

go Een beroepsverenigi'{!g mag. in reahte 
opt1·eden voor de verdediging van de 
individuelle belangen di·e haar leden, 
als vennoten van de vereniging, hebben. 
(Wet van 31 Maart 1898, art. iO.) (Stil
zwijgende beslissing.) 

4° De omstandigheid dat een beroepsvere
niging een patrimonium bezit, hetwelk 
ziah van het vermogen van de vennoten 
ondm·scheidt, belet niet dat de indivi
duele belangen van de leden van de 
vereniging met de belangen van de vere
niging zelve lcunnen overeenstemmen. 
(Wet van 81 Maart 1898, art. 10.) 

5° De hoven en reahtbanlcen zijn bevoegd 
om van de gevolgen van de gebrelckige 
uitvoel'ing van een door een gemeente
raad uenomen beslissing lcennis te ne
men (2), (8) en (4). (Stilzwijgende be
slissing.) 

(GEMEENTE TERVUREN, T. BEROEPSVERENIGING 
« SOCDETE POUR LA PHOTECTION DE LA P~CHE 
FLUVIALE >>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Maart 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

(ibid., 1935, I, 194 en 32{)) ; 31 Maart 1943 
(Arr. Verbr., 1943, biz. 75; Bull. en PAsrc., 
1943, I, 117, en de nota 2); 27 October 1947 
(Arr. F e1·br., 1947, biz. 334; Bull. en PASIC., 
1947, I, 437). 

(4) Dat de souvereine beoordeling door de 
openbare machten niet bet recht insluit schade 
aan de goederen van derden te veroorzaken, 
zie nota 1 onder verbr., 3 Maart 1938 (Bull. 
en PAsrc., 1938, I, 78); verbr., 2 December 1948 
(Arr. Vm·br., 1948, biz. 601; Bull. en PASIC., 
1948, I, 687, en de nota 4); 27 April 1950 (AN·. 
Verbr., 1950, biz. 531; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 593). 

.l 
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Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, U01, 1184, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
61, 77, 78, 141, 462, 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, 1, 2, 8, 10 
van de wet van 31 Maart 1898 op de be
roepsvereniging, eerste tak, doordat het 
bestreden arrest aanneemt, zonder de con
clusies van aanlegster op voldoende en 
doeltreffende wijze te beantwoorden, dat 
verweerster, handelende in hoedanigheid 
van beroepsvereniging, krachtens de wet 
dd. 31 Maart 1898, bekwaam is om in rech
te op te treden voor de doeleinden van het 
huidig geval, dat is om herstelling te be
komen van de scb,ade die zij opliep ten
gevolge van het vergaan van de vis die 
zich in een vijver bevond, vijver die zij 
in huur hield en die zij exploiteerde met 
winstbejag, door middel van het verkopen 
van visverloven aan leden en niet-leden, 
dan wanneer aanlegster in haar conclusies 
deed gelden : a) « dat deze exploitatie, we
gens het geven van visverloven aan leden 
eri niet-leden van de vennootschap een 
winstgevende bedrijvigheid is, tegenstrijdig 
met artikel 2 van de wet dd. 31 Maart 
1898 ll; b) dat « nog meer een werkelijke 
beroepsvereniging ·aneen in rechte mag 
optreden voor de verdediging van de indi
viduele belangen waarvan de leden hou
ders zijn en die· zij in hun hoedanigheid 
van leden bezitten; dat de leden in hun 
loutere hoedanigheid niet eens het recht 
hebben van in die vijvers te vissen; dat 
zij, zoals niet~leden, een. yerlof daarvoor 
moeten kopen ll (in het blJZOnder : schell
ding· van artilwl 97 van de Grondwet en 
van het gerechtelijk contract) ; tweede 
tak doordat' het bestreden arrest, om te 
besiissen dat verweerster, ter zake, ter 
verdediging van de individuele belangen 
van haar leden optreedt, verklaart dat 
<<door het lid worden van de vereniging, 
hun individuele belangen met de belangen 
van de vereniging overeenkomen ll, dan 
wanneer de wettelijk gestichte beroeps
verenigingen de rechtspersoonlijkheid be
zitten met het gevolg dat hun belangen 
onderscheiden van deze van hun leden zijn 
(in het bijzonder : schending van arti
kelen 1 en 10 van de wet van 31 Maart 
1898); derde tak, doordat het .bes~eden 
arrest, aannemend dat de explmtatle van 
kwestieuze vijvers een winstgevende be
drijvigheid voor verweerster was, deze 
nochtans wettelijk bekwaam om in rechte 
op te treden verklaart, om reden dat 
deze exploitatie << tot doel heeft haar de 
nodige middelen te verschaffen. om viss.en 
te kopen en visrijke vijvers ter beschlk
king van haar leden te stellen ll, dan 
wanneer een beroepsvereniging aan welke 
de wet het uitoefenen van elk be
drijf ambacht of nijverheid uitdrukke
lijk ~erbiedt, met uitzondering van enige 

beperkenderwijze door artikel 2 van de 
wet opgesomde daden, zulke bedrijvigheid 
in geen geval mag uitoefenen, zelfs niet 
om zich de nodige middelen te verschaffen 
om haar doel te kunnen bereiken (in het 
bijzonder : schending van artikel 2 van 
de wet van 31 Maart 1898) : 

.Aangaande het eerste onderdeel 
Overwegende dat het bestreden arrest 

het middel van aanlegster heeft beant
woord, volgens hetwelk verweerster door 
het geven van visverloven aan leden en 
niet-leden, in strijd met artikel 2 van de 
wet van 31 Maart 1898 op de beroepsvere
nigingen, een winstgevende bedrijvigheid 
uitoefent, J;llet te verklaren << dat het afie
veren vanl visverloven in het wettelijk 
kader van de bedrijvigheid van de vereni
ging valt en tot doel heeft haar de nodige 
middelen te verschaffen om vissen te 
kopen en visrijke vijvers ter beschikking 
van haar leden te stellen ll ; dat met de 
bedrijvigheid van verweerster als wette
lijk te aanzien, het bestreden arrest be
slist dat verweerster noch beroep noch 
ambacht uitoefent en, dienvolgens, dat 
het afieveren van visverloven voor haar 
niet een verrichting is gedaan met het 
oogmerk geld te verdienen, maar een 
daad gesteld met het inzicht zich tot het 
bereiken van haar maatschappelijk doel 
de nodige gelden aan te schaffen; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest een gepast antwoord heeft 
verstrekt op de conclusies van aanlegster, 
gegrond op artikel 10 van de wet van 
31 Maart 1898, hetwelk aan een beroeps
vere:riiging enkel zou toelaten in rechte op 
te treden voor de verdediging van de. be
lang en harer leden als vennoten van de 
verimiging, waar het aanstipt << dat, indien 

. de leden, om te mogen vissen, in het bezit 
moeten zijn van een visverlof, zulks niet 
wegneemt dat, door het lid worden van 
de vereniging, hun individuele belangen 
met de belangen van de vereniging over
eenkomen en zij in onderhavig geval 
door het besproken omkomen van de vis
sen schade lijden ll ; 

Dat derhalve het eerste onderdeel van 
het middel feitelijke grondslag mist ; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwegende dat indien de beroepsvere

niging, als rechtspersoon, een eigen patri
monium bezit, hetwelk zich van het ver
mogen van de vennoten onderscheidt, die 
omstandigheid niet belet dat de indivi
duele belangen van de leden van de vere
niging met de belangen van de vereniging 
zelve kunnen overeenstemmen; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

.Aangaande het derde onderdeel : 
Ov'erwegende dat het bestreden arrest 

, niet beslist dat verweerster zich aan een 
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winstgevende bedrijvigheid overlevert; 
dat het integendeel aanstipt « dat het 
afleveren van visverloven in het wettelijk 
kader van de bedrijvigheid van de vereni
ging valt )} en dienvolgens aanneemt dat 
verweerster niet handelt in strijd met 
artikel 2 van de wet op de beroepsvereni
gingen en zelve geen beroep of ambacht 
uitoefent; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 31, 92, 93, 97, 107, 108 van de 
Grondwet, 1, 75, 89, 90 van de gemeente
wet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 
78, 141,"142, 462, 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, eerste tak : 
doordat het bestreden arrest aanlegster 
voor de door verweerster geleden schade 
aansprakelijk verklaart, om reden dat 
het ter « zake vaststaat dat beroepster 
op een foutieve wijze het uitstorten vall' 
haar rioolwaters in de vijvers van Ter
vuren heeft laten geschieden )}, zonder de 
conclusies van aanlegster te beantwoorden 
en zonder, namelijk, vast te stellen of dit 
het gevolg was van een beslissing van de 
gemeenteraad, uitgevoerd zoals zij geno
men werd, of van een gebrekkige uitvoe
ring van een beslissing die de wijze van 
uitstorting niet voorzag, dan wanneer 
aanlegster in haar conclusies deed gelden 
dat, v66r de oprichting van het zuive
ringsstation, de rioolwaters ongezuiverd in 
de vijvers vloeiden en dat « de gemeente 
niet eens verplicht was door haar organen 
eender welk zuiveringsstation aan te wen
den of tot stand te brengen; dat zij hierin 
vrij en als souvereine macht handelde; 
dat het nooit noch bewezen noch beweerd 
is geworden dat het de slechte uitvoering 
zou zijn van zulke beslissingen die de 
ingeroepen schade zou hebben veroor
zaakt; dat bijgevolg het beweren dat het 
door de gemeente gekozen zuiveringssys
teem van geringe doelmatigheid zou 
zijn of van te kleine omvang niet eens 
ter zake dienend is)}, in rechte bewerende 
dat « de gemeente maar kan aansprake
lijk zijn en schadevergoeding verschuldigd 
zijn wegens een geqeurlijke slechte uit
voering van daden die in de bevoegdheid 
vallen van· haar organen of. waartoe, we
gens deze bevoegdheid, haar organen ver
plicht zijn )} ; tweede tak, doordat het be
streden arrest aanlegster aansprakelijk 
verklaart voor de schade die aan ver
weerster veroorzaakt werd door een beslis
sing van de gemeenteraad, die uitge
voerd werd zoals zij genomen werd, zon
der de minste foutieve of gebrekkige uit
voering van deze beslissing vast te stel
len die, door de uitvoerende organen van 
de gemeente zou gedaan geweest zijn, en 
dan wanneer de beslissingen van de ge
gemeenteraad deze van de souvereine 

macht van de gemeente ZIJn en ontsnap
pen aan de controle van de rechterlijke 
macht die alleen bevoegd is wanneer een 
font in de uitvoering van deze souvereine 
beslissingen door het college van burge
meester en schepenen, of een ander orgaan 
van de gemeente wordt begaan wat ter
zake niet vastgesteld werd : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

doet gelden « clat beroepster (hier aan
legster) niet verweten wordt de beslis
sing te hebben getroffen een zuiverings
station aan te leggen, doch wel deze be
slissing op een gebrekkige en foutieve 
wijze te hebben uitgevoerd, zodat bier
door een burgerlijk recht in hoofde van 
beroepene (hier verweerster) gekrenkt 
werd )} : dat met een onderscheid te rna
ken tussen de beslissing van de gemeente
raad, welke het niet beknibbelt', en de 
uitvoering van de beslissing, die het ge
brekkig noemt, het hof van beroep aan
neemt dat de gemeenteraad van Tervuren 
het stelsel van zuivering der rioolwateren 
niet had bepaald ; 

Dat derhalve het bestreden arrest de 
conclusies van aanlegster dienaangaande 
heeft beantwoord en dat het eerste onder
dee! van het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

Aangaande· het tweede onderdeel : 
Overwegende, enerzijds, dat het bestre

den arrest niet aanneemt dat de beslissing 
van de gemeenteraad uitgevoerd is gewor
den, zoals zij werd genomen; dat, ander
zijds, om de gebrekkige uitvoering van de 
beslissing aan te tonen, het aanstipt « dat 
volgens de aangestelde deskundigen het 
principe van zuivering, waarop het 
kwestieuze station berust, om zijn ge
ringe cloelmatigheid gekend staat; dat de 
wijze waarop in 1938-1939 het .zuiverings
station werd geexploiteerd zo was, dat 
het station maar een derde van de tijd
ruimte van vier en twintig uur effectief 
werkte, zodat een hoeveelheid gaande tot 
twee derde van de hoeveelheid rioolwater 
van de gemeente Tervuren rechtstreeks 
ongezuiverd in de vijvers kon te recht 
komen )}; 

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

Aangaande de oproeping in tussenkomst 
van de Belgische Staat; 

Overwegende dat, door het verwerpen 
van de voorziening, die oproeping in tus
senkomst zonder voorwerp wordt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verklaart de oproeping in tussen
komst van de Belgische Staat niet ontvan
kelijk ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten, tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster en tot een vergoeding 
van 150 frank jegens de Belgische Staat. 

1--~-
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5 April 1951. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggevm·, H. Smetrijns. -
Gelijlcluidende conc~usie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. della Faille d'Huysse en Dela
croix. 

1• KAMER.- 5 Aprill95l 
1° DAAD VAN KOOPHANDEL.- OvER

NAME VAN EEN HANDELSZAA:K MET HET INZICHT 
DE EXPLOIT A TIE VOORT TE ZETTEN. 

2° DAAD VAN KOOPHANDEL. - VER
BINTENISSEN VOORTVLOEIEND UIT DE EXPLOITA
TIE VAN EEN HANDELSZAAK. - VERBINTENIS
SEN DIE VAN COMMEROIELE AARD ZIJN. 

S0 HUUR. - HUUR VAN HET HUIS WAARIN 
HANDEL WORDT GEDREVEN EN DIE GELIJKTIJDIG 
MET DE HANDELSZAAK, ALS BIJKOMEND BE
STANDDEEL ERVAN, OVERGELATEN WORDT. -
HUUROVEREENKOMST MET COMMEROIEEL KA
RAKTER. 

4° DAAD VAN KOOPHANDEL. - VER
BINTENISSEN VOOR DE OVERNEI\fER ONTSTAAN 
UIT DE HUUR VAN HET HUIS W AARIN HANDEL 
WORDT GEDREVEN EN DIE GELIJKTIJDIG MET DE 
HANDELSZAAK, ALB EEN BIJKOMEND BESTAND
DEEL ERVAN, OVERGELATEN WORDT. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - ZA
KEN VAN KOOPHANDEL. - GESCHIL BETREF
FENDE DADEN VAN KOOPHANDEL. - BEVOEGD
HEID VAN DE VREDERECHTER TOT EEN WAARDE 
VAN 2.000 FRANK. - HODGSTE AANLEG. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG.- BuR
GERLlJKE ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
RINGEN. - BEVOEGDHEID VAN DE VREDE
RECHTER TOT EEN WAARDE VAN 10.000 FRANK. 

7° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - ZA
KEN VAN KOOPHANDEL. - VORDERINGEN VAN 
COMMERCIELE AARD IN ZAKE HUISHUUR. -
VORDERINGEN DIE NIET TOT DE BIJZONDERE BE
VOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER BEHOREN. 

go BEVOEGDHEID EN AANLEG. - ZA
KEN VAN KOOPHANDEL. - BETWISTINGEN BE
TREFFENDE DE HUUR VAN HET HUIS WAARIN 
HANDEL WORD'!' GEDREVEN EN DIE GELIJKTIJ
DIG ME'l' DE HANDELSZAAK, ALB BIJKOMEND 
BES'fANDDEEL ERVAN, OVERGELATEN WORDT. -
BEVOEGDHEID VAN DE REOHTBANK VAN KOOP
HANDEL. 

1° Hij, die een handelszaalc aanlcoopt met 
het inzicht de ea:ploitatie e1·van voort te 

(1)_ Zie verbr., 22 l\IIei 1947 (Ar1·. T'erb•·., 
1947, blz. 166; Bull. en PASIC., 1947, I, 212) ; 
16 September 1948 (Arr. F erbr., 1948, blz. 420; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 490). 

(2) (3) en (4) Sic verbr., 22 l\IIei 1947 en 
16 September 1948, in nota 1 vermeld; zie oak 
verbr., 28 April 1949 (Arr. T'erbr., 1949, 

zetten, stelt een dc!ad van koophan
del (1). 

2° De verbinten·issen, die ~tit de ,emploita
tie van een handelszaalc voortvloeien, 
zijn van commerciele aard. 

so De hu·ur van het huis waarin handel 
wordt ged·reven en die gelijlctijdig met 
de handelszaak, als bijlcomend bestand
deel ervan, wordt overgelaten, ve1·toont 
een comme1·cieel Tca1·aTcter (2). 

4° De ve1·bintenissen waartoe de hu'lfr van 
het huis waa1·in handel wo1·dt ged?·e
ven en die gelijlctijdig met het handels
fonds, als een bestanddeel ervan, wordt 
overgelaten, voor de overneme1· aanlei
ding geeft, malven daden van koophan
del wit. 

5° De vrederechter neemt lcennis, doch 
slechts tot een waarde van '2.000 frank 
en in hoogste aanleg, van de geschillen 
betreffende daden van lvoophandel. (Wet 
van 25 Maart 1g76, art. 2, al. 2, gewij
zigd door de wet van 28 Juni 1948, 
art. 1.) 

6° De vrederechter neemt kenn-is van alle 
b·urge1'lijke vo•·deTingen tot een waarde 
van 10.000 frank. (Wet van 25 Maart -
1g76, art. 2, gewijzigd door de wet van 
2g Juni 194g, art. 2.) 

7° De bevoegdheid van de v1·ederechter 
strekt zich niet ltit tot de commercwle 
vorde1·ingen ·in zalce huishuur (S). (Wet 
van 25 Maart 1g76, art. S, 1 o, gewijzigd 
door het koninklijk besluit nr 6S van 
1S Januari 19S5, art. 29, en door het 
koninklijk besluit nr S02 van SO Maart 
19S6, art. 1.) 

go De betwistingen betretfende het huis 
waarin handel wordt gedreven ·en die 
gelijlvtijdig met het handelszaak, als 
een bestanddeel ervan, werd overgela
ten, behoren tot de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel zo de waarde 
van die betwistingen '2.000 franlc over
schrijdt (4). 

(ROMl\IELAERE EN NEVE, T. DEPOTTER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 December 1949 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 2, S, en in het bijzonder S, 1 o, 

g en 12, van de wet dd. 25 Maart 1g76 be-

blz. 274; Bull. en PAsrc., 1949, I, 308, en de 
nota's 1 en 2); 22 December 1949 (.Arr. Ve•·br., 
1950, blz. 247; Bull. en PASIC., 1950, I, 268). 

Raadpl. LrMPENS, Rev. crit. de jurispr. belge, 
1950, blz. 93 en volgende. 

Cont?·a : E. VAN DrEVOET, .Journ. trib., 1948, 
blz. 649. 
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vattende de titel I van het voorafgaand 
boek van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging (gezegde artikelen 2, 3 en 12 
gewijzigd door artikelen 1, 2 en 4 van het 
koninklijk. besluit nr 63 dd. 13 Januari 
1935, gezegd artikel 2 daarenboven gewij
zigd door artikel 2 van de wet dd. 
20 Maart 1948, en gezegd artikel 8 gewij
zigd door artikel 1 van de wet dd. 
15 Maart 1932), 424, en in het bijzonder 
424, alinea 2, van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging (gewijzigd door 
artikel 20 van het koninklijk besluit 
nr 300 dd. 30 Maart 1936), 2, en in het 
bijzonder 2, laatste alinea, van de wet 
dd. 15 December 1872, houdende titels I 
tot IV van boek I van het Wetboek van 
koophandel, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis in hoger beroep uit
spraak heeft gedaan over een vordering 
die aan de bevoegdheid ratione materiae 
van de vrederechter ontsnapt, daar deze 
vordering betrekking had op de door het 
contract dd. 25 Maart 1948 vastgestelde 
onderverhuring van een onroeren<i goed 
waurin- aanlegster het handelsfonds ex
ploiteerde dat haar krachtens dezelfde 
overeenkomst waarvan de verbreking ver
volgd en uitgesproken werd door verweer
ster was afgestaan geweest, zodat de 
betwiste onderverhuring iets had van de 
commerciele aard van de afstand van het 
handelsfonds waarvan zij een van de 
bestanddelen uitmaakte, en daar het be
drag van de gevorderde veroordelingen 
daarenboven de algemene bevoegdheid 
ratione summae van de vrederechter 
overschreed : 

Overwegende dat, blijkens akte dd. 
25 Maart 1948, verweerster, tegen de prijs 
van 500.000 frank, haar inrichting (( I,a 
Coupole ll gelegen te Oostende aan aanleg
ster heeft afgestaan; dat, bij dezelfde 
akte, verweerster de haar door de brou· 
werij « Chasse Royale ll te Brussel ver
leende huur aangaande het huis waar de 
handel « La Coupole ll wordt geexploi-
teerd aan aanlegster overgedragen heeft 
en aanlegger Neve zich borg heeft gesteld 
voor de door aanlegster jegens verweer
ster aangegane verbintenissen ; 

_ Overwegende dat, bij exploten van 2 en 
3 Februari 1949, verweerster aanleggers 
voor de vrederechter van het kanton Oos
tende heeft gedaagd ten einde, onder 
meer, zich te horen veroordelen, elk voor 
het geheel en de ene bij gebreke van de 
andere, tot betaling van de som van 
16.666,60 frank wegens vervallen huishuur 
en ten einde de huurovereenkomst wegens 
wanbetaling verbroken te horen verklaren; 

Overwegende clat de vrederechter, be
slissende op die punten van de eis bij von
nis dd. 22 Maart 1949, aanleggers veroor
deelde om gezamenlijk de sommen van 
16.666,60 frank en 11.667 frank, of in het 

geheel 28.333,60 frank wegens huishuur 
te betalen, en de huurovereenkomst van 
25 Maart 1948 verbroken verklaarde; 

Dat op beroep van aanleggers de Recht
bank van eerste aanleg te Brugge de be
slissing van de vrederechter bevestigde ; 

Overwegende dat het blijkt uit de 
vaststellingen van het beroepen vonnis, 
waarvan de bestreden beslissing de be
weegredenen heeft overgenomen, dat aan
legster de handelszaak « La Coupole ll 

heeft aangekocht met het inzicht de handel 
voort te zetten en dat zij hem werkelijk 
voortgezet heeft; dat hij die een handels
zaak overneemt met het doel ze verder te 
exploiteren een daad van koophandel stelt, 
zodat de daaruit voor de overnemer voort
vloeiende verbintenissen van commercH:He 
aard zijn; dat de huurovereenkomst aan
gaande het huis waarin de handel wordt 
gedreven en die gelijktijdig met de han
delszaak, als bijkomend bestanddeel er 
van, wordt overgelaten, eveneens een 
commercieel karakter vertoont en de ver
bintenissen, waartoe de overgedragen 
huur voor de overnemer aanleiding kan 
geven, daden van koophandel uitmaken; 

Overwegende dat, dienvolgens, de inge~ 
stelde vordering een betwisting betreffende 
handelsdaden tot voorwerp had; dat, 
vermits die betwisting een hogere waarde 
had dan 2.000 frank, zij buiten de ge
wone bevoegdheid van de vrederechter 
viel in zake vorderingen van commercn\le 
aard,zoals die bevoegclheid bij artikel 2, 
alinea 2, van de wet op de bevoegdheid 
wordt bepaald; dat, anderzijds, artikel 3 
van deze wet de bijzonclere bevoegdheid 
van de vrederechter niet uitbreidt tot de 
commercH~le vorderingen in zake huur 
van huizen; 

Overwegende dat alleen de rechtbank 
van koophandel bevoegd was om van de 
betwisting kennis te nemen; dat de recht
bank van eerste aanleg, met in aanleg 
van hoger beroep er over te . beslissen, de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 2, 3, en in het bijzonder 3, 1 o, 
8, 12, 37bis en 37ter van de wet dd. 
25 Maart 1876 bevattende de titel I van 
het voorafgaande boek van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging (gezegde 
artikelen 2, 3 en 12 gewijzigd door arti
kelen 1, 2 en 4 van het koninklijk besluit 
nr 63 dd. 13 Januari 1935, gezegd arti
kel 2 daarenboven gewijzigd door artikel 2 
van de wet del. 20 Maart 1948, gezegcl 
artikel 8 gewijzigd door artikel 1 van de 
wet dd. 15 Maart 1932, en gezegde arti
kelen 37bis en 37ter in de wet del. 
25 Maart 1876 ingelast door artikel 9 van 
de wet dd. 15 Maart 1932) , 424, en in het 
bijzonder 424, alinea 2, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging (gewijzigd 
door artikel 20 van het koninklijk besluit 
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nr 300 dd. 30 Maart 1936), doordat het 
bestreden vonnis in hoger beroep utt
spraak heeft gedaan over een vordering die 
aan de bevoegdheid ratione materiae van 
de vrederechter ontsnapt, daar deze vor
dering er toe strekte tegen aanlegger 
Neve, in hoedanigheid van borg, veroor
delingen te bekomen waarvan het bedrag 
de algemene bevoegclheid rationo summae 
van de vrederechter overschreed en, ten 
opzichte van de borg, geenszins een huur
overeenkomst, doch een contract van borg
stelling als oorzaak had, waaruit volgt 
dat de vrederechtei· ook onbevoegd was 
jegens aanlegster Rommelaere, daar de 
bij gezegde artikelen 37bis en 37ter voor
geschreven orde van voorkeur niet werd 
nageleefd : 

Overwegende dat aanlegger, als borg 
voor aanlegster, tot betaling van de som 
van 16.666,60 frank v66r de vrederechter 
van het kanton Oostende gedaagd is ge
worden; dat, naar luid van artikel 2 
van de wet van 25 Maart 1876, zoals 
die bepaling gewijzigd werd bij arti
kel 2 van de wet van 20 Maart 1948, de 
vrederechters, in eerste aanleg. tot een 
waarde van 10.000 frank van de burger
lijke vorderingen, kennis vermogen te ne
men; dat daaruit volgt dat de vrederech
ter en na hem de rechtbank van eerste 
aanleg, uitspraak doende als rechter in 
hoger beroep, onbevoegd waren om over 
de tegen aanlegger ingestelde vordering te 
beslissen; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om clie 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 er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Gent, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

5 .April1!J51. - 1e kamer. - Vom·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. -· Verslaggever, H. Smetrijns. -
Gelijlcluidende concl~tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en de Harven. 

2" KAMER. - 9 Aprill951 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoNNIS 
VAN VEROORDELING DA'l' HET BEWEZEN VER
KLAARD MISDRIJF NIET AANDUIDT. - GEBREK 
AAN REDENEN. 

Is niet wettelijlc gemot-iveerd, het vonnis 
van veroonleling waarvan de termen 

IViet doen blijlcen of de veroordeling we
gens het in de dagvaarding aanged·uid 
misdrijf of wegens een ander feit uit 
gesprolcen werd. (Grondwet, art. 97.) 

(RECQ DE MALZINNE, T. VANDEBROECK EN NAAM · 
LOZE VENNOOTSCHAP << ACIDE CARBONIQUE 
PUR».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
·VOnnis, op 10 Januari 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de tegen aanlegger 
gerichte publieke vordering; 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de· bestreden beslissing niet wet
telijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd om niet voortdurend meester van 
zijn snelheid te zijn gebleven en deze niet 
derwijze te hebben geregeld dat hij v66r 
zich een voldoende vrije ruimte behield 
om v66r een hindernis zijn voertuig tot 
stilstand te kunnen brengen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich er toe beperkt te verklaren dat alle 
strafrechtelijke en burgerlijke verant
woordelijkheid voor het ongeval ten laste 
van aanlegger alleen dient gelegd te wor
den; 

Overwegende dat dit enkel motief niet 
doet blijken of de veroordeling van aan
legger om reden van de in de dagvaarding 
aangeduide inbreuk of wegens een ander 
feit uitgesproken werd; dat het Hof zijn 
toezicht over de wettelijkheid van het 
dispositief niet kan uitoefenen; dat het 
vonnis niet wettelijk gemotiveerd is ; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de burgerlijke vor
dering van cle verwerende vennootschap 
tegen aanlegger : 

Overwegende clat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking van de beslissing over de bur
gerlijke vordering medebrengt; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
gewezen over de burgerlijke vordering 
van aanlegger bedoelt : 

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

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing, doch enkel voor zoveel zij over 
de publieke en burgerlijke vorderingen 
ten laste van aanlegger uitspraak doet ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt aanlegger tot een derde der 
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kosten, !aat de twee derde ten laste van 
de Staat; veroordeelt aanlegger tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
ders; beveelt dat onderbavig arrest zal 
overgescbreven worden in de registers van 
de Recbtbank van eerste aanleg te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van bet gedeeltelijk ver
nietigd vonnis; verwijst de zaak, alzo be
perkt, naar de Correctionele Recbtbank 
te Hoei, uitspraak doende in boger be
roep. 

9 April1951. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
B. Sobier. - Gelijlcluidende oonol7tsie, 
H. Roger Janssens de Bistboven, advo· 
caat-generaal. 

2° KAMER. - 9 Aprill95l 
BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 

RECHTER OVER DE GROND. 
STRAFZAREN. - RECHTER DIE BESLIST DAT 
DE OVERMACHT OF DE ONOYERWINNELIJKE 
DWALING NIET BEWEZEN ZIJN. - GEEN CON
CLUSIES. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

Bij geb1·e1c aan oonolusies, beslist de 
reohter over de grand souverein dat 
het bestaan van ove·rmaoht of van on
overwinnelijlce dwaling in hoofde van 
belclaagde niet' bewezen is (1). 

(DESSILY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 26 Januari 1951 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recbt
bank te Bergen; 

Over bet enig middel : scbending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 5, 2°, 50 
tot 55, 133, nr 13, paragraaf 2, van bet 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
boudende reglement op de verkeerspolitie, 
gewijzigd bij besluit van de Regent dd. 
16 October 1947, doordat het bestreden 
vonnis, bij toepassing van artikel 55, be
slist heeft" dat aanlegger ten opzicbte 
van degene die van recbts komt zicb als 
de weggebruiker van de secundaire weg 
moest gedragen, dan wanneer aanlegger 
onoverwinnelijk meende dat bij de hoofd
weg bereed en de prioriteit genoot om 
twee redenen : 1° dat aanlegger bet be
staan van een omgekeerde drieboek op de 

(1) Raadpl. verbr., 24 October 1949 (Ar•·. 
1'e1•br., 1950, biz. 95; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
105) en 23 October 1950 (Bull. en PASIC., 1951, 
I, 88). 

opgereden weg kende en niet vaststel
len moest of dat teken 's nachts verlicbt 
was, vermits dit recbtens moet zijn; 2o dat 
de door aanlegger gevolgde weg voorzien 
was van een waarscbuwingsbord vermeld 
in tabel IV van bet algemeen reglement op 
de verkeerspolitie, bord waarop gezegde 
weg door een bredere pijl aangeduid was 
dan deze welke betrekking beeft met de 
opgereden weg; dat volgens artikel 133, 
nr 13, paragraaf 2, de breedste pijl de 
boofdweg aanduidt : 

Overwegende dat het middel een feite
lijke onoverwinnelijke dwaling in boofde 
van aanlegger inroept ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
er op wijst dat Dessily slecbts aan zijn 
verantwoordelijkheid zou kunnen ontsnap
pen door een geval van overmacbt of van 
onoverwinnelijke dwaling in te roepen, 
wat geenszins bewezen is; 

Overwegende dat, bij gebrek aan conclu
sies van aanlegger, deze beslissing souvec 
rein is; 

Overwegende dat bet tweede onderdeel 
van bet midclel op een feitelijk element 
rust, welk steun vindt nocb in bet bestre
den vonnis, noch in enig stuk van de 
recbtspleging waarop het Hof acbt zou 
kunnen slaan ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantillle of 
op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormeu werden nageleefd en dat de 
beslissiug wettelijk is ; 

Om die redeneu, verwerpt de voorzie
uing; veroordeelt aaulegger tot de kosteu. 

9 April1951. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Ge
lijlclu.idende oonolusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 Aprill95l 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

AFSTAND. - STRAFZAKEN. - PLEITBEZOR
GER. - NODDZAKELIJKHEID VAN EEN BIJZON
DERE MACHT. 

Het Hot van verbTelcing neemt de at
stand van een voo•·ziening te.qen een in 
stTatzalcen gewezen vonnis niet in aoht 
wannee1· die afstand volgt uit een ve1"
lclaring gedaan door een pleitbezorge·r 
die te dien einde niet van een bijzonde1·e 
maoht doet blijlcen (2). 

(2) Verbr., 27 November 1950 (zie hager, 
biz. 135; Bull. en PASIC., 1950, I, 171). 
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(REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON, T. MIGNON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op S1 October 1950 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik· , 
Over~egende dat Mr Renard, pleitbe

zorger bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik, zonder van een bijzondere 
macht te doen blijken, op 1 Februari 1951 
ter griffie van die rechtbank verklaard 
heeft dat aanlegster afstand deed van 
de voorziening op 9 November 1950 in
gesteld tegen het vonnis de S1 October 
1950 gewezen in hoger beroep door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; dat deze 
afstand niet geldig is en dat het Hof er 
geen acht vermag op te slaan; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
niet blijkt dat aanlegster die in hoedanig
heid van burgerlijke partij handelde, bij 
de stukken een authentieke uitgifte van 
de bestreden beslissing zou gevoegd heb
ben: dat, daar aanlegster zich naar arti
kel 419 van het W etboek van strafvorde
ring niet gedragen heeft, haar voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

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

9 April1951. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Fettweis. - .GeUjkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2• KAMER. - 9 Aprill95l 
10 DAGV AARDING. - STRAFZAKEN. 

BETEKENING VAN DE PROCESAKTEN TER WOON
PLAATS VAN BEKLAAGDE. - AMBTSHALVE 
SCHRAPPING UIT DE BEVOLKINGSREGISTERS. -
GEEN VERKLARING NOCH OMSTANDIGHEDEN 
WAARUIT RET VOORNEMEN VAN BEKLAAGDE 
BLIJKT OM ELDERS ZIJN HOOFDVERBLIJF TE 
VESTIGEN. - WETTELIJKHEID VAN DE BETE
KENINGEN. 

2o VERZEJT. - STRAFZAKEN. - MILITAIRE 
RECHTSCOLLEGES. - VERZET GEDAAN NA HE'l' 
VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN. 
- 0VERMAQHT. - SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT VAN BELANG ONT
BLOOT IS, INGEVOLGE DE: BESLISSING VAN RET 
HOF OVER EEN ANDER MIDDEL. - VERWER
PING. 

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (A1·r. Ve>·br., 1950, 
blz. 634; Bull. en PAsrc,, 1950, I, 718). 

(2) Verbr., 6 Mei 1946 (Arr. Verbr., 1946, 

1o Wanneer beklaagde, die in Belgie een 
gelcende woon.plaats had, geen verlcla
ring heett gedaan waarbij hij het voor
nemen lcenbaar maakte elde1·s zijn 
hoofdvm·blijf te vestigen, en wanneer 
niet blijlct uit de feitelijke omstandig
heden, die doo1· de 1·echter over de grond 
souvere·in wo1·den beoordeeld, dat zulks 
zijn voornemen is geweest, worden de 
p1·ocesakten niettegenstaande zijn ambts
halve schmpping ttit de bevollcingsre
gister·s wettelijk aan die woonplaats be
telcend (1). (Burg. Wetb., art. 102 
tot 105.) 

2° De 1·echter over de grond beoordeelt 
so·uverein ot belclaagde door overmacht 
belet werd, binnen de wettelijke ter
mijn, ve1·zet tegen een vonnis bij ver
stelc te doen (2). 

so Is niet ontvankelijk, het middel dat, 
ingevolge de beslissing van het Hot ove1· 
een ander middel, zonder belang voor·
lcomt (S). 

(NEPPER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Januari 1951 door het Militair 
Gerechtshof gewezen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 102 tot 110 van het Burger
lijk Wetboek, 69 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, zijnde arti
kel 4 van het koninklijk besluit van 
SO Maart 19S6, 9 van de besluitwet van 
26 Mei 1944, doordat het bestreden arrest 
de betekening van het bij verstek op 
25 September 1947 door de Krijgsraad te 
Brussel gewezen vonnis als geldig heeft 
beschouwd, betekening op 25 September 
1947 aan de burgemeester van St-Lam
brechts-Woluwe gedaan, en dienvolgens 
het vonnis van 6 Maart 1950 heeft beves
tigd waarbij het verzet niet ontvankelijk 
werd verklaard omdat het te laat gedaan 
werd, dan wanneer aanlegger geen woon
plaats meer had te St-Lambrechts-Woluwe 
waar hij van ambtswege op 18 Juni 1945 
geschrapt werd en dat hij in Oostenrijk, 
dan in Duitsland tot in 1949 had gewoond, 
en dan wanneer aanlegger zich in de zede
lijke en lichamelijke onmogelijkheid be
vond om van het bij verstek gewezen 
vonnis kennis te nemen ; 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, aanlegger 
erkend heeft de bij artikel 104 van het 
Burgerlijk W etboek uitdrukkelijk voor-

blz. 168; Bull. en PAsrc., 1946, I, 172, en de 
nota 2). 

(3) Ver~r., 3 April 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
blz. 506; Bull. en PASIC., 1950, I, 551). 
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ziene verklaring niet gedaan te hebben en 
onvrijwillig Belgie verlaten te hebben; 

Overwegende dat, volgens artikel 103 
van het Burgerlijk Wetboek, de verande
ring van woonplaats teweeggebracht 
wordt door de daad van het werkelijk 
wonen in een ander plaats, gepaard met 
het voornemen om aldaar zijn hoofdver
blijf te vestigen; dat deze daad en dit 
voornemen kunnen bewezen worden door 
een uitdrukkelijke aan het gemeentebe
stuur gedane verklaring of door feitelijke 
omstandigheden welke tot de souvereine 
beoordeling van de rechter over de grond 
behoren; 

Overwegende dat de schrapping van 
ambtswege van de woonplaats niet af
doende is omdat zij een maatregel van ad
ministratieve aard uitmaakt, welke aan 
de regelen van het Burgerlijk Wetboek 
vreemd is en genomen wordt zonder in
achtneming van het voornemen van de 
persoon wiens woonplaats geschrapt is ge
weest: 

Overwegencle dat met, in de hierboven 
vermelcle omstandigheden van het vertrek 
van beklaagde, te beslissen dat deze 
laatste op het ogenblik van de litigieuze· 
betekening nog zijn woonplaats te Sint
Lambrechts-Woluwe had, het bestreden 
arrest de wet juist heeft toegepast ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Overwegende dat artikel 9 van de be
sluitwet van 26 Mei 1944 er zich niet tegen 
verzet dat door beklaagde' de overmacht 
worde ingeroepen welke de onmogelijkheid 
insluit om het verzet binnen de wette
lijke termijn te cloen; dat het bestreden 
arrest te dien opzichte op souvereine 
wijze heeft vastgesteld dat sedert zijn 
vertrek uit Belgie en tot in September 
1949 aanlegger vrij in Oostenrijk heeft 
verbleven en dat hij niet bewijst door 
een lichamelijke of stoffelijke hindernis 
belet te zijn geweest, binnen de wet
telijke termijn, tegen de bij verstek tegen 
hem uitgesproken veroordeling verzet aan 
te tekenen ; 

Dat het tweede onclerdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Overwegende dat, ten gevolge van de 
verwerping van het tweede middel, defi
nitief beslist is dat het verzet niet ont
vankeli.ik was; dat het vonnis van ver
oordeling dienvolgens in kracht van ge
wijsde is gegaan; dat het eerste middel, 
dat zich beroept op de niet-ontvankelijk
heid van de vervolging, welke niet meer 
kan betwist worden, dienvolgens zonder 
belang voorkomt; 

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

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

9 April 1951. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
luidende aonalttsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 April 1951 
1° VEJRKEJEJR. - VEHBOD EEN VOERTUIG OP 

RAILS AAN EEN NIET VAN EEN TOEVLUCHT
HEUVEL VOORZIENE HALTE VOOR TE STEKEN. 
- VOORSTEKEN VERBODEN ZOLANG DIT VOER
TUIG STILSTAAT. 

2° VEJRKEJEJR. - VERKEERSVOORRANG. -
VERJl:EER DOOR HET STILSTAAN VAN EEN VOER
TUIG OP RAILS OP DE HOOFDWEG GESCHORST. 
- GEBRUIRER VAN DE SECUNDAIRE WEG 
WELKE DIE STILSTAND TE BAAT NEEMT OM DE 
HOOFDWEG OVER TE STEKEN.- GEEN INBREUK 
OP ARTIKEL 54 VAN DE WEGCODE. 

1° De weggebntilcer die, aan een niet van 
een 1Jluahtheuvel voorziene halte, geen 
vl""ije ruimte van drie meter lean laten 
tnssen zijn voerttrig en een voertuig op 
1·ails, dat voo1· het in- en uitstappen van 
de 1·eizigers stilstaat, mag het voer
tuig op 1·ails niet voorsteken zolang het 
stilstaat. (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, art. 39.) 

2° Pleegt geen inbi"eulc op artilcel 54 van 
het lconinlclijlc besluit van 1 Februari 
19S4, de weggebntike1· van een seaun
daire weg, die, om een hootdweg over· 
te stelcen, de sahoTsing van het verlceer 
op de hoofdweg, volgend ttit de stil
stand van een voertttig op rails, te baat 
neemt. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 39 en 54.) 

(HUBLE'l', T. DI FRANCO.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
het openbaar ministerie tegen Hublet, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 39 en 54 van het koninklijk 
besluit op de verkeerspolitie, 1 van de 
wet van 1 Augustus 1899, gewijzigd door 
deze van 1 Augustus 1924, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en ·418 van 
het Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest ten onrechte het voorsteken van 
een stilstaand voertuig op rails heeft aan- · 
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gezien als door zich zelf een inbreuk op 
voormeld reglement uitmakende en, in 
alle geval, ten onrechte heeft aangenomen 
dat de verplichting voor de weggebruiker 
om stil te houden !anger dum·de dan de 
tijd noclig om aan de reizigers van het 
voertuig op rails toe te laten in- of uit te 
stappen kunnen en de afstand tussen het 
voetpad en gezegd voertuig af te leggen, 
en beschouwd heeft dat deze verplichting 
bleef bestaan tot op het ogenblik dat het 
voertuig opnieuw in beweging zou zijn, 
met het gevolg dat de' aangestelde van aan
legger, daar hij zich opnieuw regelmatig 
in beweging had gezet en weggebruiker 
van de hoofdweg was, geen enkele font 
heeft begaan en dat de burgerlijke partij 
de voorschriften van artikel 54 van het 
reglement derwijze heeft overtreden, zo 
dat de hele verantwoordelijkheid van de 
aanrijding haar client ten laste gelegd : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de tram niet voor een andere oorzaak 
dan het in- en uitstappen van de reizigers 
stil stond; 

Overwegende dat, volgens artikel 39 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
aan de niet van een vluchtheuvel voor
ziene halten van voertuigen op rails, de 
weggebruiker, die zich aan de kant be
vindt waar het in- of uitstappen der rei
zigers geschiedt, moet stilhouden zo hij 
geen vrije ruimte van drie meter tussen 
zijn voertuig of zijn dieren en het voer
tuig op rails laten kan; dat, indien dit 
voertuig op rails «lang stil staat ll, wat 
de bestreden beslissing niet vaststelt, arti
kel 40 het kruisen en het voorsteken toe
laat die in dezelfde voorwaarden moeten 
geschieden dan wanneer het. voertuig op 
rails in beweging is ; 

Dat uit deze bepalingen volgt dat, be
halve in geval van lange stilstand, alle 
voorsteking aan de halten van een voer
tuig op rails verboden is zoals dit voertuig 
stilstaat wanneer de voorwaarden voor
zien bij artikel 39 verwezenlijkt zijn; dat 
de weggebruikers die deze voorlopige 
schorsing van het verkeer op de door het 
voertuig op rails gevolgde openbare weg 
miskennen dienvolgens het recht niet heb
ben om een verkeersvoorrang op een on
middellijk na de halte gelegen splitsing, 
aansluiting of kruising met een secundaire 
weg in te roe pen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 418 van het Strafwetboek, 
36 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 houdende algemeen reglement 
op de verkeerspolitie, en 1 van de wet van 
1 Augustus 1899, gewijzigd door deze van 
1 Augustus 1924, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de aangestelde van aanlegger ten 
onrechte verwijt het stilstaand voertuig 
op rails aan een splitsing, aansluiting, of 

kruising voorgestoken te hebben, wanneer 
uit de impliciete vaststellingen van het ar
rest blijkt dat het voorsteken niet op een 
splitsing, aansluiting of kruising ge
schiedde : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aangestelde van aanleg
ger met zijn vrachtwagen weer in bewe
ging te brengen en met een tram, die 
voor het in- of uitstappen van de reizigers 
stilstond, voor te steken, artikel 39 van de 
W egcode heeft overtreden en een onvoor
zichtigheid heeft begaan met deze tram 
met snelheid voor te steken, dan wanneer 
hij zich er van moest rekenschap geven 
dat de weggebruiker van de secundaire 
weg op een kruispunt met dergelijk druk 
verkeer de uit de stilstand van de tram 
volgende schorsing van het verkeer op 
de hoofdweg precies moest te baat nemen 
om deze weg over te steken ; 

Overwegende dat deze vaststellingen en 
souvereine afieidingen volstaan om de be
slissing van het arrest te rechtvaardigen, 
welk de aangestelde van aanlegger aan in
brenk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek en 39 van de Wegcode schul
dig verklaart; dat het door het middel ge
critiseerd motief van het arrest, dat ge
wag maakt van de schending door aan
Ieggers aangestelde van verschillende in 
artikel 36 van de Wegcode opgesomde ver
plichtingen « welke slechts herinneringen 
van de .regelen van de gewone voorzichtig
heid zijn ll overbodig is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat de substantH:He of 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen van de echtgenoten De 
Franco-Pozlovska : . 

Over het middel : schending van de arti
kelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat in alle geval, indien zelfs 
zou aangenomen worden dat de aange
stelde van aanlegger een font heeft be
gaan, de verantwoordelijkheid nochtans 
client verdeeld, omdat de fout van deze 
aangestelde deze niet kan rechtvaardigen 
welke de burgerlijke partij heeft begaan 
met de verplichtingen te miskennen voort
vloeiend uit het feit dat zij uit een secun
daire weg uitkwam en dat aanlegger de 
hoofdbaan bereed : 

Overwegende dat, luidens artikel 54, 2°, 
van de Wegcode, de weggebruiker van een 
secundaire weg de hoofdweg slechts op
rijden mag, indien er geen andere wegge
bruiker aankomt of indien, rekening hou
dend onder meer met de snelheid van deze 
Iaatste en met de afstand waarop hij zich 
bevindt,. er geen gevaar voor aanrijding 
bestaat; dat, zonder deze bepaling te 
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schenden, het bestreden arrest heeft kun
nen beslissen dat de weggebruiker van de 
secundaire weg, om op een kruispunt 
de hoofdweg over te steken, de schorsing 
van het · verkeer der weggebruikers van 
deze weg welke volgt uit de stilstand van 
een tram met het oog op het in-of uitstap
pen van de ·reizigers, te baat moet nemen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

9 April 1951. - 2• kamer. - Voorzittet·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggevet·, 
H. lJ'ettweis. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2• KAMER.- 9 Aprill95l 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- BESLISSINGEN W AAHTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN.- BESLISSING 
DIE DE PUBLIEKE VORDERING DOOR VERJARING 
VERVALLEN VERKLAART. - VoORZIENING DOOR 
BEKLAAGDE. - 0NONTVANKELIJXHEID. 

2° VERKEER. - AFSLAAN NAAR LINKS. -
VERPLICH'l'ING EEN ZO RUIM MOGELIJKE 
BOCH'l' TE NEMEN, NA ZOVEEL MOGELIJK NAAR 
LINKS UITGEWEKEN 'l'E HEBBEN. - DRAAG
WIJD'l'E. 

So MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - lVIIDDEL DAT EEN DW ALING 
IN DE MOTIEVEN VAN HET ARREST INROEPT. -
DWALING ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJK
HEID VAN RET DISPOSI'fiEF. - lVIIDDEL ZON
DER BELANG. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° Is niet ontvankelijk, de voorziening 
van beklaagde tegen de beslissing die de 
pttblielce vo1·de1·ing door verjaring ver
vallen verlclaart (1). 

2° Voor de toepassing van artikel 31 van 
de Wegcode, kmchtens hetwellc de 
weggebntilce1· die links afslaat zoveel 
mogelijlo naar links moet ttitwijlcen 
zonder het verlcee1· te hinde1·en dat 
uit de tegenovergestelde richting lcomt, 
en een zo r·uim mogelijke bocht moet 
nemen, dient e1· t·elcening gehouden 
met de ligging deT plaats en met de 
omstandigheden van het vet·lceer, ele
menten die a an . de souveTeine beoor
deling van de 1·echtm· over de grand 
ovet·gelaten zijn (2). (Kon. besl. van 
1 Februari 19S4, art. S1, gewijzigd door 

(1) Verbr., 28 NovBmber 1949 (A1-r. Ve1·br., 
1950, biz. 176; Bull. en PASIC., 1950, I, 192). 

(2) Zie verbr., 16 Mei 1949 (A1-r. Ve•·br., 
1949, biz. 326; Bull. en PAsiC., 1949, I, 368). 

(3) VBrbr., 23 October 1950 (Bull. en PAsic., 
1951, I, 88, en de nota 51 

art. S van het besluit van de Regent 
dd. 18 October 1946.) 

so Is, bij gebrelo aan belang, niet ont
vankelijk, het middel dat een dwaling 
in de motieven van de bestreden beslis
sing inroept, wanneer die dwaling zon
deT invloed op de wettelijkheid van het 
dispositief is (S) . 

(GOFFINET, 'f. SEVRIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 December 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening van Gof
finet, beklaagde, tegen de beslissing over 
de publieke vordering gericht is : 

Overwegende dat de aanlegger verwe
ten inbreuk verjaard wercl verklaard; 
dat de voorziening, dienvolgens, bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

II. Voor zoveel de voorziening van Gof
finet, burgerlijke partij, tegen het open
baar ministerie gericht is : 

Overwegende dat aanlegger, wiens voor
ziening slechts ontvankelijk is aangaande 
de kosten van de publieke vordering, geen 
enkel midclel inroept en dat het Hof er 
van ambtswege geen,opwerpt; 

III. Voor zoveel de voorziening van Gof
finet, burgerlijke partij, tegen de beslis
sing over de burgerlijke vordering door 
hem tegen Gilbert Sevrin ingesteld gerfcht 
is : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 418, 
420 van het Strafwetboek, S1, 2°, 96, 1 o, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, gezegd artikel S1, 2°, gewijzigd door 
artikel S van het besluit van de Regent 
van 18 October 1946, doordat, na vastge
steld te hebben dat beklaagde Gilbert 
Sevrin de fout had begaan met een voer
tuig te rijclen dat niet stipt met de wette
lijke voorschriften overeenkomstig was, 
het arrest niettemin beslist dat niet be
wezen is dat deze fout een der oorzaken 
van het ongeval is : 

Overwegende dat de rechter over de 
grand souverein het oorzakelijk verband 
tussen de font en de schade beoordeelt ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede midclel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, S1, 1° 
en 2°, van het koninklijk besluit van 
1 Februari 19S4, zijnde artikel S van het 
besluit van de Regent del. 18 October 1946, 
27 en 29 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 19S4, 1S82 en 1S8S van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest vaststelt dat de bepalingen van 
artikelen S1, 1° en 2°, van het reglement 
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op de verkeerspolitie dikwijls onverenig
baa r zijn en dat beklaagde Sevrin getracht 
heeft deze met de mogelijkheden over
een te brengen, dan wanneer beide bepa
lingen volkomen onverenigbaar zijn, daar 
de twee rijbewegingen welke zij voorzien 
de ene na de andere werden uitgevoerd; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
er op wijst dat aanlegger zijn mede
beklaagde SeVl·in verwijt, enerzijds, zich 
niet trapsgewijze naar de linkerzijde van 
cle weg gericht te llebben vooraleer aan de 
aansluiting te komen, anderzijds, zijn 
bocht niet zo ruim mogelijk genomen te 
bebben; 

Overwegende dat het arrest oordeelt, 
niet dat de bepalingen van artikel 31, to 
en 2o, tegenstrijdig zijn, maar dat zij 
dikwijls in al hun strenglleid onverenig
baar zijn; dat, vaststellende dat ver
weerder de regelen van artikel 3t niet 
beeft miskend, maar getracht beeft ze 
overeen te brengen, bet arrest daaruit 
heeft afgeleid dat geen enkel verwijt 
hem mag gedaan worden aangaande de 
wijze waarop hij zijn beweging naar links 
uitvoerde; 

Overwegende dat artikel 3t van bet re
glement op de verkeerspolitie bepaalt dat 
de weggebruiker die links afslaat, na zo
veel mogelijk naar links uitgeweken te 
bebben zonder bet verkeer te binderen 
dat uit de tegenovergestelde richting 
komt, naar links een zo .ruim « moge
lijke ll bocht moet nemen; dat deze be
woordingen insluiten dat in elk geval 
rekening dient gehouden met de ligging 
der plaatsen en met de omstandigbeden 
van het verkeer, elementen welke aan de 
souvereine beoordeling van de recbtt'l' 
over de grond overgelaten zijn ; · 

Overwegende, dienvolgens, dat de door 
bet middel het arrest verweten interpre
tatie van artikel 3t, to en 2°, geen in
vloed op de wettelijkbeid van de beslis-
sing beeft gebad ; · 

Dat bet middel zonder belang voor
komt en, dienvolgens, niet o:titvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van t50 frank jegens 
verweerder. 

9 .April t951. - ~ kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H . .Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
lnidende conolnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven,, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 9 Aprill951 
to ONVRI.JWILLIGE VERWONDINGEN 

EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. ,
~lET STRIKT REGLEMENTAIR VERKEERSTE-

KEN. - VERZUIM REKENING ERMEDE TE HOD
DEN. - 0NVOORZICHTIGHEID. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - 0NVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN. - FElT DA'r EEN GEllREK AAN VOORUIT
ZIOHT OF AAN VOORZORG UITMA~KT. 

to J(an een onvoorz·ioht-igheid, bestanddeel 
van het ·misdrijf van onvrijwillige ver
wondingen, ~titmaken, het teit voo1· de 
bestn~trde1· van een voertnig geen relce
ning met een ve1·1ceer·steken te houden 
zelfs dan wanneer het niet strilct met 
de voorsohriften van de W egcode over
eenstemt (t). 

2° De reohter over de grand beslist sou
verein dat een om.gelceerde driehoek, 
zelfs wanmeer hij niet strikt met de 
voorsehriften van cle W egoode over
eenstemt, van aard was de weggebrui
ker te verwitt-igen dat hij een hoofdweg 
nade1·de en dat, om daarmede geen reke
ning te hebben gehottden, hij een on
voorziohtigheid, bestanddeel van het 
nLisdrijf van onvrijwillige verwondin
gen, begaan heett (2). 

(GUILLAUME EN SIMON, 'l'. JAVAUX.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 2t December 1950 door het Hof 
van betoep te Brussel gewezen; 

I. Over de voorziening van Robert Guil
laume, als veroordeelde : 

A . .Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over bet enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 5, t, 2°, 
29, 4°, 51, 4°, 53, B, 54, 55, t3t, 4°, t35, to 
en 2°, en t36 van het koninklijk besluit 
van t Februari t934, .4t8 en 420 van bet 
Strafwetboek, doordat, vermits aanleggers 
namelijk bij conclusies (gelezen en neer
gelegd ter terechtzitting van de 96 kamer 
van bet Hof van beroep te Brussel dd. 
24 November t950) staande bielden : 
to dat, krachtens artikel t31, 4°, van bet 
koninklijk besluit van t Februari t934, de 
omgekeerde drieboek moet geplaatst wor
den op een voldoende afstand van de krui
sing, bepaald naar de omstandigheden en 
ligging der plaatsen, deze afstand in de 
gewone gevallen 100 meter zijnde, en dat 
er in onderhavig geval geen enkele bij
zondere omstandigheid was ingeroepen om 
de plaatsing van de eerste driehoek op 
slecbts 70 meter van de kruising te recbt
vaardigen; 2° dat de kruising, waar het 

(1)· en (2) Verbr., 8 Januari 1951 (zie hager, 
blz. 226; Bull. en PAsrc., 1951, I, 275). 
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ongeval is overgekomen, buiten alle be
bouwde kom gelegen zijnde, de omgekeerde 
driehoeken in de nabijheid van de krui
sing op de tloor aanleggers bereden weg 
geplaatst, naar luid van artikel 135, 1 o en 
2°, en van de bij het koninklijk besluit 
van 1 Februnri 1934 gevoegde tabel I, 
HO centimer zijde moesten hebben, dan 
wanneer tle omgekeerde driehoeken die 
thnns in de nabijheid van de kruising ge
plaatst zijn slecllts ongeveer 68 centimer 
zijde hebben, en dat in alle geval niet 
bewezen is clat de langsheen de door aan
legger gevolgde weg geplaatste omge
keerde driehoeken op het ogenblik van het 
ongeval de vorm, de afmetingen en kleu
ren hadden voorzien bij artikel135 van het 
koninklijk beRluit Yan 1 Februari 1934 en 
door de bij clit besluit gevoegde tabel I, 
IH't bestreclen arrest op deze twee punten 
van de conclusies van aanlegger niet heeft 
geuntwoonl, en alzo aan het Hof van 
verbreking niet toelaat na te gaan : 1° of 
llet bestreden arrest aangenomen heeft 
dat de omgekeerde driehoeken op een re
glementaire afstand van de kruising ge
plaatst waren ofwel of zij, hoewel niet 
op de door artikel 131, 4°, van bet ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934 voor
ziene afstand geplaa tst zijnde niettemin 
yoor aanlegger Robert Guillaume bindende 
kracht badden; 2° of bet bestreden arrest 
aangenomen beeft dat de omgekeerde drie
boeken werkelijk de vorm, de afmetingen 
en de kleuren hadden voorzien bij arti
kel 135, 1° en 2°, en de bij het koninklijlr 
besluit van 1 Februari 1934 gevoegde ta
bel I, ofwel of boewel zij de vorm, de af
metingen en de vereiste kleuren niet bad
den, zij voor aanlegger Robert Guillaume 
niettemin bindende kracht badden; 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden arrest, beklaagcle Guillaume bij 
conclusies tevergeefs staande beeft gehou
den, cc dat de door de omgekeerde drie
boeken uitgemaakte tekens, op die clag, 
niet op de regelmatige afstanden en boog
ten geplaatst waren en clienvolgens niet 
aangezien konden worden als bindende 
kracbt hebbende, dat nit bet v66r bet bof 
gedaan onderzoek en nit de aan clit hof 
overgelegde bestanddelen blijkt dat de lig
ging van de tekens voor alle normaal op
lettemle bestuurder een uitstekende zicht
baarheicl verschafte >>; 

Overwegende dat de veroordeling van 
aanlegger gegrond is op het gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg hierin bestaande 
tlat aanlegger de doorgang aan verweerder 
niet heeft vrijgelaten; 

Dat het bestreden arrest hierop steunt 
clat de door aanlegger gevolgde weg voor
zien was van omgekeerde driehoeken 
waarvan de plaatsing cc voor aile nor
maal oplettende bestuurder een uitste
kende zichtbaarheid verschafte >>, dat aan
legger verklaard beeft het bestaan van 

VERBR., 1951. - 29 

deze tekens niet opgemerkt te hebben, dat 
cc bij aan aandacht en voorzichtigheid te 
kort is gekomen ll, dat cc zijn onoplettend
heid de rechtstreekse oorzaak van de 
aanrijding geweest is"; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus in feite, en dienvolgens souverein 
besli~>t, dat het teken, zoals bet gevoJ;I1ld 
en geplaatst was, van aard was om aan
legger te verwittigen dat bij een hoofd
weg naderde en dat, om daarmede geen 
rekening gehouden te hebben, aanlegger 
een onvoorzich'tigheid, bestanddeel van 
het te zijnen laste gelegde misdrijf van 
onvrijwillige verwondingen begaan heeft; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

B. Aangaande de beslissing over de bur
gerlijke vordering van verweerder Aris
tide Javaux : 

Overwegende dat, voor zoveel het deze 
vordering bedoelt, het enig middel op 
grond van de hierboven uiteengezette be
schouwingen client verworpen te worden; 

II. Over de voorziening van de burger
lijke partijen Hobert Guillaume en Au
gusta Simon : 

0Yerwegende dat, op cle vordering van 
het openbaar ministerie, geen enkele ver
oordeling ten laste van aanleggers werd 
uitgesproken; dat de voorziening, voor 
zoveel zi.i tegen de over deze vordering 
gewezen beslissing gericht is, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat aan
leggers geen enkel middel inroepen en 
dat llet Hof er van ambtswege geen op
werpt; 

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

9 April 1951. - 2° kamer. - l'001'Zitte,r, 
H. Lotweaux, voorzitter. - Ve-rslaggeve,r, 
H. Daubresse. - GeHjlclll,idende conclttsie, 
H. Hoger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 9 April 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BE~LISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. - BIJ VER
STEK GEWEZEN ARREST VAN VEROORDELING. 
- VERZET. - Hm' VAN BEROEP DAT DOOR 
NIIDDEL VAN NlEUWE BESOHIKKING UITSPRAAK 
DOET. - VERZE'l' DOOR BEKLAAGDE l'EGEN HE'l' 
ARREST BlJ VERS'l'EK. - VOORZIENING ZON
DER VOORWERP. 

2° VONNISSEN EN ARRES'.rEN. 
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STHAFZAKEN. - 0PNEMING VAN DE VER
KLARINGEN VA~ DE GETUIGEN. - VERPLICH
'l'lNG NU;'l' 'l'OEPAHKJCLJ.JK OP DE S'l'HAitRECHT
RANKl:N DJE lN HOOGSTE AANLEG UITSPRAAK 
DOEN. 

:Jo VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'l'RAFZAKKN. - Vll<ll"W VAN BEKLAAGDE ALS 
l\E'l'UIGE GEHOOBD. - VEllPLICHTING DE EED 
AF 'l'E Lll:GGEN. 

4° BINDJ<JNDE BEOORDELING DOOit 
D.E RECH'l'ER OVErt DE GROND. 
S'l'HAFZAKE~. - BEWloJt;GllONDEN. 

iJo MIDDELEN '1'0'1' VEltBREKING. 
S'l'HAFZAKEN: - IJ'EIT!cLI.JICE BEWERING DIE 

GROND YlND'l' NOCH IN DE llES'l'HEDEN BESLIS
SING NOCH IN DE t>'l'UKKE8 YAN DE l'HOCEDUHE. 
- l\1JDDI•~L AIJt>'l' JN FEI'l'IO. 

(io MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
STBAFZAKEN. - l\1IIlDEL DAT AANVOEll'l' DAT 
DI~ IH~STREOEN HlO:HLISSlNG NlET GEJ\IO'l'IVEERD 

IS, - GEEN NADI~HE DEPALJNG. - ~1IDDEL 
l'INON'l'\' L\NKICJ.I,J K. 

1° is .~onder wonvcrp, de voorzicniug van 
l!el.:laauac tcvcn ecn bi.i vc·rstclu yewc
zen a.rrcst nut ·ccroordcl'iny, wanneer, 
op h ct vcr:::ct ran 1Je/,;lnuyde tegen dit 
a.Prest, het hof wm be·roep door m·iddel 
,;an uieuwu beschikkiny HitspnHtJ,: 
floet (1). 

2° De ·veJplichtiny cw1 opnem£ng van de 
ve1'l.:lnringe·n van de fJCtu:iyen ·is niet 
toevassclij/,: op de strctf'rechtbwnken (Me 
i.n hoog:ste aanleg ·nitsprank cloen (2). 
('\'Vetb. van strafv., art. 155 en 189; wet 
van 1 l\1ei 1849, art. 10.) 

3° vVcmneer cle ·vrouw 'Gltn beklctaycle nls 
get,uige rtelloord ·woJ·dt, nwet zij, 011 
stn~t ·ran nietigheill, cle cloor cle wet 
·vereiste ced nflerNfen (3). (Wetb. van 
strafv., art. 15!i.) 

4° Bellouclcns 1Ji}zonclere wetslJepnUng, be
oorcleelt de stra['rechte1· souve·rein in 
feite de waarde van ae hem overgelegde 
1Jwwijsgro1Ulen (4). 

i)o Mist teiteli}ke rtrondslag, lwt miclcle/. 
clat steu:nt op een feiteUjke bewe1"ing 
rUe grana vimlt noch in cle 1Jest1·eclen 
beslissin !I noeh 'in cle stu Mcen vnn cle 
pmcecllli'C wan'l"OJJ llet Hoj' acht verma.ft 
te slnwn (5). 

(\o Is niet ont·vnnlccli:i 1.:, lwt m·icldel flat, 
zonrZer Jl(tclere 1Jepal'i11 v, awnvoert clat 
cle 1Jestreclen lJeslissinrJ ·11 iet gcmoti·veerrl 
is (G). 

(1) Verbr., 10 Februari 1943 (Bull. en PASIC., 
1943, I, 57); 14 Januari 1946 (A·rr. Verbr., 
1946, blz. H; B1tll. en PAsrc., 19•16, I, 18). 

(2) Verbr., 21 Juni 19•!8 (B1tll. en PAsrc., 
1948, I, 400); 8 Februari 19'L9 (A_,., •. Yerb•·., 
1949, blz. 98; Bull. en PAsrc., 1949, I, 109). 

(3) Arg. verbr., 9 December 1901 (Bull. en 
p ASIC., 1902, I, 57). 

(LECLEHCQ.) 

AI~ HES'l'. 

IIE'l' HOI!'; - Gelet op de an·esten, 
l'PRtwctieYelijk op 4 .Tuli 1fl50 en17 .Tanuari 
1 !l."J1 door !let Hof nu1 beroep te Brussel 
gewt~zen, het eerste bij verstek en het 
tweecle {]at aanleggers verzet tegen het 
eerste ontvangt en hem wegens verlnting 
\'>lll fmnilie tot een enkele straf van twee 
mnanclen gevnugenisstraf en tot 50 frank 
gelclboete veroorcleelt; 

A>mgatmtlP tlP voorzi!•ning ingesteld te
gen het op 4 .T nli 1950 bij verstek gewezen 
arrest : 

Overwegende thtt op het door aanleggers 
tegen het be~>treclen arrest iugestelcl verzet, 
de rechter over cle groncl, op tegenspraak 
nitsprank doende, het beroepen vonnis 
heeft vernietigd en, wijzigencle, Georges 
Leclercq wegeus verlating van familie tot 
een enkele straf Y<m twee maanclen ge
vangenisstraf en 50 frank gelclboete lleeft 
veroonleeld; 

Dttt tle voorziPuing tegen tlit arrest 
tliPnYolg·em; zonder Yoorwerp is; 

.~nngaantl!• (]e voorziening ingesteld te
l'l'll ht~~t aneNt ov tegeimvraak van 17 Ja
nnnri 1 !li31 : 

01·er !Iet eerste middel : schemling van 
nrtikd ],).-, nm !Jet vVetboek van strafvor
dering, doonlat liet vroces-yerbaal van de 
tPl"Pchtzitting· del. 22 November 1949 van 
tle H" correctionele kamer van het hof van 
bProPtJ, nangaande het verhoor van ge
tnige Dlancline Willame, de verklaring 
van (]eze vronw niet vermeldt, die noch
tnns onder eecl gehoon1 wert] alhoewel zij 
tle ec!Itgenote nm beklaagde was, dan 
wanneer zij niet mocht getuigen met bij 
hnar naam, yoonutmen en hoedanigheden, 
tle annroeping nm cle Goclheicl te voegen : 

Aangnancle het eerste onderdeel : 
On~rwegenclp clat de verplichting om 

in llet vroces-verbaal aantekening te hou
den van -rle verklaringen van de getuigen 
sleehtR toepa;;selijk is op de strafrecht
ba nken welke in eerste aanleg beslissen 
(art. liJiJ en18!l van het vVetboek van straf
Yon1ering ; wet van 1 Mei 1849, art. 10) ; 

Dat dit owlenleel van het miclclel naar 
l'l't·ht fanlt; 

Aangaande het tweede omlerdeel : 
0Yerwegende dat artikel 15G van het 

"' etboek · yun strafvonlering voorschrijft 

0) Vasle rechlspraak. Zie o. 111. verbr., 
18 September 1950 (zie hoger, blz. 3; Bull. 
en P ASIC., 1951, I, 3) . 

(5) Vaste rechtspraak. Zie o. 111. verbr., 
3 Juli 1950 (Bull. en PASIC., 1950,' I, 79,1). 

(6) Verbr., 8 Maart 1948 (A,.,·. Yerb·r., 1948, 
biz. 131; Bull. en PAslc., 1948, I, 148). 
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<lat de vrouw van beklaagde nocll geroe
pen noch toegelaten zal worden om te 
getuigen, zunder dut haar verlloor nietig
lleid kan te'weegbrengen, wanneer, zoals 
in onderhavig geval, nocll llet openbaar 
ministerie, nocll de burgerlijk~ partij, 
no ell beklaagde zicll tegen 11 aar verlloor 
llebben verzet; 

Overwegende, amlerzijds, dat v66r de 
strafreclltbanken, bellalve de door de wet 
nitgezomlenle gevalleu, cle getuigeu op 
stntf van nietiglleid tle eed moeten afieg
gen; 

Dat dit onderdeel van het middel ook 
naar recllt fault; 

Over llet tweede middel : scllending van 
het geloof clat aan de akten client gehecllt, 
doordat het hof geen rekening heeft ge
lwuden met het op 27 October 1950 door de 
rijkswacllt te Sivry opgesteld proces-ver
bual welk llet volkomen gelclgebrek en tle 
staat van faillisseinent van beklaagcle 
vaststelde : 

Overwegende cla t llet in llet mid del be
cloeld proces-verbaal zicll er toe beperkt 
de aan de rijkswacht door de ouclers van 
beklaagde gedane verklaring~ over te 
uemen, \'erklaringeu welke een bestand
tleel van inlicllting uitmakeu waarvan de 
reellter over tle grond op souvereine wijze 
cle-bewijskracht en de draagwijdte heeft 
k nnnen beoortlelen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het clerde middel, afgeleid nit het 

feit tlat llet gebrek aan verscllijnirig van 
beklaagde ter terechtzitting van 6 Juli 
1!150 hem als font werd aangetijgd, dan 
wanneer cle dagvaarding om voor llet hof 
van beroep te verscllijnen, op llet Par
ket van Brussel gesteld op 28 Juni 1950, 
tloor deurwaarder Bonnechere te Cour
celles betekend op 29 Juni 1950, en aan de 
inspecteur van politie te Fontaine-l'Eveque 
afgegeven, slechts daags na de tereclltzit
ting aan beklaagde werd gegeven : 

Overwegende tlat tle bewering, waarov 
het middel steunt, grond vindt noel! in 
llet bestreden arrest, noch in de stnkken 
Yan de rechtspleging waarop llet Hof acllt 
Yermag te slaan; 

Over llet vim·de middel, afgeleid hiernit 
tla t lwt bestreden arrest niet gemotiveerd 
is : 

Overwegencle dat de voorziening niet 
bepaalt hoe llet arrest, voorwerp van cle 
Yoorziening, artikel 97 van de Grondwet 
heeft geschonden; 

Dat het middel onduidelijk en, dienvol
gens, niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantiele of 
ow straf van nietigheid voorgescllrev~~n 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
bestreden beslissing wettelijk is; 

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

!J April 1961. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r, 
H. Demoulin. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER.- 10 Aprill951 

1° INKOMS'J'ENBELASTINGEN. - VEn
IlE'l'ERING VAN RET ONJUIST IlEVONDEN AANGE
GEVEN JNKOMSTENCIJFER. - RAMING VAN DE 
IlELAS'l'RARE GRONDSLAG VOLGENS TEKENEN OF 
INDICIEN WAARUIT EEN ROGERE GRAAD VAN 
GEGOEDREID DAN UIT DE AANGEGEVEN INKOM
STEN BLIJKT. 

2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - VER
IlE'l'EIUNa VAN HET ONJUIST IlEVONDEN AANGE
GEVEN INKOMSTENCIJ~'ER. - RAMING VAN DE 
HELASTBAHE GRONDSLAG VOLGENS TEKENEN OF 
.INDIOIEN. - TEGENBEWIJS RUSTEND OP DE BE
LAt:TlNGPLICH'l'IGE. 

,'lo INKOMSTENBELASTINGEN. - VEn
IlE'l'EIUNa VAN HET ONJUIST BEVONDEN AANGE
GEVEN INKOMSTENCIJFER. - RAMING VAN DE 
IJELASTIJARE GRONDSLAG DOOR MIDDEL VAN DE 
'l'EKENI"N OF INDICIEN UITGEMAAK'l' DOOR DE 
AOTI\'A VAN DE BELASTINGPLIOH'l'IGE OP 9 Oc
TOBER l94J. - WET'l'ELIJKREID. 

Jo INKO.MSTENBELASTINGEN.- VER
BE'l'ERING VAN HE'l' ONJUIS'l' BEVONDEN AANGE
GEVEN INE:OMSTENOIJFER. - RAMING VAN DE 
HELASTBARE GRONDSLAG VOLGENS TEKENEN OF 
INDH1!15N Ul'l'GEMAAE:'l' DOOR DE HUISHOUDE
LI,JKE UITGAVEN. - 'VET'l'ELIJKRElD. 

5° TNKOMS'l'ENBEI .. ASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - HUISHOUDELIJKE UITGA
VEN. - UITGAVEN DIE GEEN VAN DE BELAST
BABE INKOJ\ISTEN AFTHEKllARE LAST UI'l'MA
KEN. 

6° INKO.MSTENBELASTINGEN. - VER
HETERING VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN. -
RAMING VAN DE BELASTIJARE GRONDSLAG VOL
GENS TEKENEN Oh' INDIOIEN. - JNLIJVING IN 
HE'l' IlEDRAG VAN DE YERil.fOEDELIJKE BELAST
IlARE INKOMSTEN VAN DEZE DIE DE BELAS'l'ING
PLIOHTIGE TOT HUISROUDELIJKE UITGA VEN 
HEEFT AANGEWEND. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. - BIJ
ZONDERE EN TIJDELIJ:KE IlELASTING OP DE Ul'.r
ZONDERLIJ:KE WINS TEN. - IN AOHT TE NE
MEN INKOMSTEN TOT VAS'l'S'l'ELLING VAN RET 
IJELAS'l'IlAAR EXOEDEN'l'. 

8° INKOMSTENBELAS'J'INGEN. - BIJ
ZONDEBE EN TIJDELIJKE IlELASTING OP DE UIT
ZONDEHLIJKE WINSTEN. - TOEPASSING OP DIE 
BELAS'l'ING YAN DE VOORSOHRIFTEN BETREF
F~cNDE AANGIFTE, ZETTING, HEFFING, INVORDE
RING, BEZWAREN EN VERHALEN IN ZAE:E BE
D lUJFSilELAS'l'ING. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. - BIJ
zoNDERE EN 'l'IJDELIJ:KE BELASTING OP DE UIT
ZONDERLJ.TKE WINSTEN. - VERBETERING VAN 
HET ONJUIST BEVONDEN AANGEGEVEN INKOM-

··I 
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STENCI,Jli'EU. - RA~IING VAN DE BELASTBAR.E 

OHONDSLAn \'OLGEN:-:; 'l'EKENEN OF INDTCJ,iGN. -

"'ET'l'ELI.JKHI'ID. 

10° INKOMSTENBIDLAS'l'INGEN. - BI.J
z:>iXDEilE J•:N 'l'l.TDELIJKE BELAS'l'JNG OP DE Ul'l'
ZO~DEL1Ll.JKIG \\'INS'l'EN. - \TEHBE'l'EIUNG VAN 

IIE'f ON.JUIS'r DE\'ONDEN AANGEGEVEN INKOM

STENCIJFEH. - RAMING VAN DE BELASTBARE 
G HONDRLA<l Y0LGEX8 'l'EKE;'\EN OF INDICJi~N UI'l'

GEMAAK'l' DDOil ll~: HUIRHOl'llELl.JKJ' Ul'l'GA
\'J<:X. - vVJ<:T'l'ELJ.JKHI(Jil. 

Jlo INKOi\'fS'l'EKBELASTINGEN. - BI.T
zoNpicnE EI\ 'l'J.JDELJ.JJ<E HELASTlNG OP DJC 1::1'1'
ZOXDEBLI.JKJl~ 'VlNSTEN. - 'TJGB.llE'l'ERING VAI\ 

HICT ON.JUIST REVONDEN AANGEGEVEN 11\TKOM
STENCI,JFER. - RAMING \'AN DE BELASTBARE 
OHONDSLAG \'OLGEl'\ '1'11-::KENII~N OJ!"' INDlCIEN. -
r_rEGENBE,VI.JS RlTH'l"END OP DE BELAR'I'lNGPLTCH

'l'lGE. 

1° TV a.nneer fle a.flntinist rnUe het cijfer 
um rle nanr;eywven ·inkomsten onjnist 
llcviilclt, ka.n zij oveJ·yann tot rle raminy 
'IJnn 1/e llclctstlurre yronflslny ·voZ.ucns 
te/.:encn of inclicien wnnruit een hoye·re 
!lnt.ad ·w.n .1/C.f/Oedlleicl llli.il•:t dnn -uit fle 
a.nnueyeren in/,:omsten (11. (Samenge
sehakel<le wetten betreff't>mle de inkom
:>tenbelnstingen, art. 5;), par. 1.) 

2° Wnnncer cle nrlministrntie het cijfcr 
·rwn a.c ruutyeye·ren inlcomsten onjuist 
heeft IJcvonflen e11 zij cle IJelastllcwe 
yronrlslat; heeft rJerarL'Incl floor mirlflel 
·i)a.n -vermoedcns. u.ityemna.lcl cloor lle 
tekenen of inflic'iiin van een ho,qere 
r1 rcwfl ra.n uegoeflhei a, Z.e{lt nrtikel 5fi 
·vwn !lc sa.menyeschcrkelcle ·wetten betref
fencle fle inkomstenllelnstinyen ten lnste 
·vnn ae llela.stingplichtiye het IJewijs 
rlnt rUe 710{/el·e ue.qoellli eicl niet llestnnt 
of dnt Z'ij voo·rtkomt 11it een nnflere llron 
clnn uit nnn rle inlcoJnstenliClltBtlngen 
onflerworpen linten (2). (Samengescha
kelde wetten betreffenrle de inkomsten
belastingen, art. 33, par. 1.) 

3° De a.ctivn vnn fle llclnstinyplichtir;e op 
9 Octolle·r 19-f-1, flie uit fle l!ij t.oepa-ssin.r; 
·vnn cle liesl-ltitwetten -vnn 6 October 1944 
r1eanne awnyiften zi:in ue/Jieken, mogen 
floor clc nrln1:inistra.Ue n/.s ve1'moeclens 
·1:nn i•en ho{fere {Jraa.cl ·ran yegoeflheifl 
en -vnn llelMl{Jri.il•er inl.'omsten in{feroe
wm ·wonlen (3l. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55, par. 1.) 

4° De nit,qwven clie cle liclnst-in.qpUchtige 
nooflznlcelijk tot eigen onrle·rhoucl en tot 
flat -vwn zijn {fezin heeft yeflaa.n, malcen, 
roor rlc verlietel"inrl van het cwngcgeven 

(1) (2) en (3) Verbr., 7 November 1950 (Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 125, alsmede de conclusie 
van het openbaar ministerie); 12 Decembm· 
1950 (zie hoger, biz. 179; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 225). 

'in/,;omstencijfcr, een ·vn·n rlc tekenen of 
inrliciiin nit ·wuu,pnU een hoyere fli'IHUl 
vnn ffC{foerlhe1rZ l>lijkt, waa:rtoe tot rn
mJnr; van. cle /Jela.stllnm ·inkomsten rle 
rulmiu-istJ·nue hcwr toevlueht nenwn ma.{f 
(-!). (Samengeschnkelde wetten betref
fencle de inlmmstenbelastingen, art. 55, 
par. l.J 

5° De sonww11 witr;eyeven floor fle llelcrs
liny1Jlic71N{fe om in zijn ei.{fen onfle1·
homl en flat 'I!Wn zi:in _qez·in te voo1·zien, 
.zi.in niet als lieckijfslast vnn cle belast
IHI re i11l•omsten aftrekbcwr. (Samenge
Nclwkelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26, par. 1 en 3.) 

(i 0 lV anncer de aflmoi'nistrcttie het cijfer 
·rnn fle rutngeyeven in lcomsten onju.ist 
lleeft lievouclen en. zij, op gmnfl vwn te
kenen oj' huUcien van een ho_qere {fntafl 
van oeuoer!heifl tot verlletering vnn clit 
cijfer overyant, neemt z-ij wettelijlc in 
llet lleclray vwn rle vennoeflel.ijlce llelast
/}(~l'e ·inkomstcn ae ·inkomstcn 011 clie cle 
lielnsUnypHchUye cwn cle yezins~titga.ven 
heeft liesteefl. (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkornstenbelastingen, 
art. 26, pur. 1 en 3, en 55, par. 1.) 

7° ./Je als fii'OIUlshtfl te nemen inlcomsten 
tot 'Vlrststellin y wm het exeeclent vnn fle 
inkomsten, flat ·in rle 11-ijzonflere en Ujcle
Ujke lielnst'iny op fle -uitzonflerUjke 
winsten llelnstbnwr is, wonlen voo-r rlc 
toezmssiny vwn clc bearijfsllela.sf'in{f in 
a.cht genomen, zoncle1· nft·relc vern cle 
in LJa,mgmaf 1 vwn a1·Ukel 8 vnn cle ~vet 
·r1111 10 .Jan-nnri 191,0 OJJ(Jesomde clem.eu
tcn. 

8° De ·voorschriftcn lletrejfenfle aangifte, 
.zrttinu, heffiny, invonlerino, llezwnren 
en -i5erhrtlen in zctke lleflri.ifsllelnsf'in{f 
zijn, /Jell ouflens nfwijkiny floo·r fle wet 
'/Jnn 10 .Jwn1wri 1940, vwn toepassiny op 
rle llijzonrlere en t'ijfleUj/.'e llela.sting 011 

rle Hifzonclerlijlce w·insten. ("Wet van 
JO :rannari Hl40, art. H.) 

flo Wnnneer de aflm·iwist-raUe het cijfe-r 
ra.n rle na.nyegeven inlcomsten onjuist 
/Jevonrlen heeft, ma.{l zij rle gronflslnfl 
vwn cle 1n cle lri,izonflere en Ujflelijlce 
IJelnsUny op fle ·uitzonflerUjke winsten 
bela.stllnre ·inkornsten rnmen volgens 
trl.:enen of inflicii:in wnnr'l/.it een ho{fere 
yroa(l ·vn11 fler;oeclheifl IJli;ilct clan ~tit flc 
a.a./lyegm,en inlcom.sten. (Samengesclla
kelde wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, art. 55, par. l; wet van 
10 .Tanuari 194{), art. 9.) 

J ()o W nnneer fle culministrnUe het cijfer 
vnn rle nnngege-ven -inlo:ontsten onjuist 
hecft beronflen en zij tot verbeter·iny 

(4) Verbr., 7 November 1950 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 125, alsmede de conclusie van het open· 
baar ministerie) ; 3 April 1951 (zie boger, 
biz. <135; Bull. en PAsrc., 1951, I, 515). 
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van dat cijfer overgaat, 1·aamt zi:i wet
teliflc de 11elastbare rwondslag in de bij
.zondere e11 I ijclelijlce belasting op cle 
u itzonrle1·lijke wins ten vol,qens tekenen 
ot 1:ncliciiin ·ram ueuoedheirl ·t!'itgemaalct 
door de h1t'islwudez.ijlce uitgaven va.n de 
be last in ,qplich tige. (Samengeschakel de 
wetten betreffende de inkomstenbe
lastingeH art. 55, par. 1; wet van 10 Ja
Hnari 1940, art. 9.) 

11° Wnnneer cle ndministrntie llet cij/er 
·va.n cle aangegeven inlwmsten onjnist 
lteett bevonrZen, zij tot 11e·rbetrwing van 
dat cijfe·r ove1·gaat en de belnstbn1·e 
(/I'01~dsla.g ·in de bijzonde·re en ti:ideUjlre 
belasting op rle 'll'itzonde'l'lijke winsten 
volgenB tekenen of ·incUcUJn wn ,qegoed
he'id · nwmt, va.U het tegenbewijs ten 
laste van rle be7ast1ny1Jlicht-ige (11. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomsteHbelastingen, art. 55, vara
graaf J; wet YUH 10 JaHnari 1!J-10, arti
kel 9.) (Stilzwijgen!le beslissiHg.) 

(AD_MINIS'l'IL-\TH~ YAN FINANCiiCN, '1'. LE00LIER.) 

AHHES'l' (2). 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
nn·est, 011 13 Jnli 1949 door llC't Hof vnH 
b~'roep te Brussel gewezen; 

Over het eHig middel : seheHcliHg YHH 
nrtikelen 97 en 112 van dt- Gromlwet, 23, 
2(), 1)a1·ag-raaf B, 5=-l, paragraaf 1, alinea 4, 
van cl<' samengeschakelde wetten betref
femlP de inkomstenbelastingen, 3, para
graaf 1, en 9 van de wet van 10 Jannari 
UJ40 tot invoering van Pen bijzonclere en 
tijdelijke belasting op de nitzomlerlijke 
winsten, doorclat l1et bestreden arrest de 
bPslissing en de litigieuze annslagen ver
nietigd heeft om de volgencle reclenen : 

A. Aangaancle <le gPwone inkomstenbe
lasting·en : 

1 o De administrntie lledt llet bewijs er 
van niet gebracht dat <le vermogensac
eressen, welke bij de afloop van de oor
logsperiode in hoofde van de bewnRte be
lastingpliehtige werden vastgestdd, en 
door hnar wertlen aangezien als tekenen 
of indicien waaruit een hogere grand van 
gegoedheid blPek dan nit de inkomsten 
welke door de belanghebbende wenlen 
aang·ege,•en ter bepaling· van de ann voor
melde belastingen ondPrworpen gTondsla
gen, na 10 Mei 1940 verworven zijn ge
weest en de opbrengst zijn van een belast
bare beroepsbedrijvigheid; 2° de uitgaven 
voor het lmishonden van de belangheb
bende moeten tot raming van de belast-

(1) Zie nota -~ onderaan voorgaande blad
zijcle. 

(2) Zie de conclusie van de H. Ganshof van 
der l\feersch, advocaat-generaal, v66r dit ar
rest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 532. 

bare inkomsten geweerd worden uit de te
kenen of indicien welke in aanmerking 
mogen genomen worden ; 

U. Aangaancle de bijzondere en tijcle
lijlw !Jelasting 011 cle nitzonclerlijke win
sten: 

Dezelfde uitga ven ,-oor het lmishoutlen 
dienen eveneens nit de nan gezegde belas
ting te ontlerwerpen inkomsten verwij
derd te worden; 

n J dun wannt'er : 1 o de raming nm tl<' 
bPlastbare groiHlslag mag geschieden vol
gPns tPkenen of indicien waarnit een ho
gpre gma<l van gegoedheicl blijkt llan nit 
lk nungege,·eu inkomsten, behondens te
geubt•wijs tloor <le belastingplichtige; 
2° en dan wanueer tle uitgaven welke een 
persoonlijl;: karakter hebben... zoals het 
onderlwud van het hnishonden van de be
langllebbende, niet van de bedrijfsinkom
sten mogen worden afgetrokken; b) clan 
wnnnePr nrtilwl ;:, parugraaf 1, van dP 
wet van 10 ,J anuari 1940, als gronclslag tot 
vaststelliug van het belastbare exceclent 
tle inkomsten neemt die voor de toepas
sing nm de b<•drijfsbelnHting werdeu in 
aellt gc~noruPn : 

0YPr lwt <•erst<~ omlerdeel :. 
0YPI'We~?;enrle <lat het bestretlen :nTeHt 

er op wijst dat cle Ullministratie, om reden 
clat de aang·egeven inkomsten onjnist wa
ren bPVOlHlell gewePst, op grond van 
vermOP<lens de n augiften heeft gewijzigtl 
welke door verweerder werclen ingediend 
met het oog op de vestiging van de be
clrijfsbelnsting, van de nationale crisis
belasting en van cle nanvnllencle personele 
belasting voor de clienst,iaren 1942, 1943 
en 1944; 

Orerweg·pncle llat artikel :13 van lle sa
mengeschnkeltlc• wetten, de administratie 
er toe machtigt, om tot de raming van cle 
in de inkomstenbelastingen belastbare in
komsten, I mar toev 1 n ch t te nemen tot te
kenen of indicien waarnit het bestaan van 
een hogere graall van gegoedheid bli.jkt 
clan uit de nnngeg·even inkomsten; dat, 
wanneer de administratie op grond van 
deze vermoedens de bt>lastbare gronclslug 
l1eeft geraamd, artikel 55 het bewijs er 
van dat deze llogere geg·oedheicl niet be
stnat, of dnt zij nit andere bronnen dan 
nit aan lle inkomstenbelastingen onder
worpen baten voortvloeit, ten laste van 
lle belastingplichtige legt; da t om tlit be
wijs b.ij te breng·en, de belastingplichtige 
zich niet met verklaringen of ontkennin
gen mag vergenoegen, doch positieve en 
controleerbare gegevens nanvoeren moet; 

Ovenvpgende dnt de bestreden beslis
sing vaststelt dat verweerder het bestaan, 
ov 9 October 1944, van zekere activa 
toegeeft; clat zij evenwel weigert ann deze 
tekenen of inclicien enige bewijskracht 
toe te kennen om reden dat er geen vol-

-_l ,._._ 
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doencle vermoedens bestaan dat deze ac
tiva veeleer uit belastbare inkomsten zou
<len voortkomen, dan uit wijzigingen van 
het kapitaal of uit niet belastbare geld
middelen, en dat het anderzijds niet ge
bruikelijk is de gewone belastingen te 
vestigen naar de uitgaven voor het huis
llouden, waaruit slechts ontoereikencle 
vermoedens kunnen worden afgeleid ; 

Overwegende dat, wanneer de activa op 
9 October 1944 en de uitgaven voor het 
llnishouden, blijk geven van een levens
standaard buiten verhoucling met het be
drag van cle aangegeven inkomsten, kun
nen zij als vermoedens van een grotere 
gegoedheid en van -belangTijker inkom
Hten worden ingeroepen; 

Overwegende dat deze uitgaven, welke 
de belastingplichtige noodzakelijk tot ei
gen onderhoud en tot clat van zijn huis
llonclen gedaan heeft, een van de tekenen 
of indicH~n uitmaken waartoe de adminis
tratie haar toevlucht nemen kan; dat 
niet dt>ze uitgaven, doch de inkomsten 
door middel waarvan zij gedaan zijn ge
wpest, in voorkomend geval kunnen aan
geslagen worden; 

Overwegemle dat dt~ aldus uitgegeven 
:-;ommen niet als bedrijfslast mogen flfge
trokken worden; 

Overwegencle dat de :ulministratie dus 
wertelijk in het bellrag van lle vermoede 
inkomsten diegene heeft opgenomen welke 
verweerder aan de nitgaven van zijn huis
houden heeft besteect ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze beginselen heeft miskend en, bijge
volg, artikel 55 van de samengeschakelde 
wetten geschonden heeft ; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat het bestreden arrest 

insgelijks de directoriale beslissing en de 
nanslag vernietigt wat de belasting be
treft welke ·van verweerder gevorderd 
werd krachtens de wet van 10 Januari 
1940 houdende wijziging van de samenge
ordende wetten op de inkomstenbelastin
g·eri en invoering van een bijzondere en 
tijdelijke belasting op de nitzonderlijke 
winsten; 

Overwegende dat, volgens artikel 3, pa
ragraaf 1, van deze wet, de tot vaststel
ling van het belastbare excedent als 
grondslag te nemen inkomsten cliegene zijn 
die voor de toepassing van de bedrijfsbe
lasting worden in acht genomen, maar 
zonder zekere aftrekkingen welke het aan
duidt; dat, volgens artikel 9 van gezegde 
wet, behouclens de door haar voorziene af
wijkingen, de voorschriften betreffende 
aangifte, zetting, lleffing, invordering, be
zwaren en verhalen inzake bedrijfsbe
lasting, op de bijzondere belasting op de 
uitzonclerlijke winsten van toepassing 
zijn; dat artikel 55 van cle samengescha
kelde wetten betreffende de inkoi:nsten-

belastingen de administratie aldus er toe 
machtigt de belastbare inkomsten te ra
men ·volg-ens tekenen of inclicien waaruit 
ecn llogere· graad van gegoedheid blijkt 
dan uit de aangegeven inkomsten; 

O''erwcgende dat, door te weigeren, 
tot raming van de in de bijzondere be
lasting op de uitzonder lijke wins ten be
last bare g-ronclslag, de vermoedens aan 
te nemen welke uit de uitg-aven voor het 
hnishouden blijken om reden dat deze 
uitgaven gedekt kunnen zij:iJ. geweest door 
mitldel van een vermogen dat v66r 19-!0 
bestond of van g-eldmiddelen die niet be
lm;tbaar of vreemd zijn ann de acti va van 
wier bestaan de aangiften van de vermo
gens op 9 October 1944 getnigen, de be
streden beslissing artikel 9 van de wet 
van 10 Jmmari 1940 en urtikel 55 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen heeft geschonden ; 

Om die rede.nen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt- dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in cle re
gisters van het Hof van beroep te Brus
sd en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwi.ist de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

10 April 1951. - 2" kamer. - Foorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. -· Fe·rsla[l
rJeVe1·, H. Fettweis. ·- Gel-i:ilcltt:iaende con
cl-usie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
T.1eynseele. 

2e KAMER.- 10 Aprill95l 
1° INKOMSTEJNBEJI"ASTINGEN. - EJx

'l'HABELAS'l'ING OP DE IN OOULOGS1'!,JD BEHAALDE 
EXCEP'l'IONELE INKOMS'J'EN. - SOMMEN DOOR 
DE llELASl'INGPLICH'l'IGE AANGEWEND TOT HE'l' 
.\AliKOPEN, DE AANLEG EN DE 'l'HANSFORMA'l'IE 
VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN. -
SOi\Il\IEN DIE GEACHT WORDEN VOOR'l' 'l'E IW

MEN VAN RELASTBARE INKO~ISTEN. 

2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. - EJx
TRABELASTING OP DE IN OOULOGS'l'IJD BEHAALDE 
EXCEP1'IONELE INKOMS'l'EN. - BELASTBAHE 
GRONDSLAG MOET DE HUISHOUDELJ.TKE UIT
GAVEN BEGTII.TPEN DAAR DEZE HE'l' KARAIC'l'ER 
R~BBICN VAN 'fO'l' HEr AANKOPEN, DE AANLEG, 
EN DE 'l'RANSFORMATIJI~ VAN HOERENDE (IOF:DE

HEN AANOEWENDE SOMMEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEJN. - RA
J.\IJNG VAN DE BELAS'l'BAllE GRONDSLAG DOOI-t DE 

ADMINIS'l'RATIE OP GROND VAN TEKENEN m· 
INDICIEN YAN EEN HOGEUE GEGOEDHEID. -
TEGENBEWI,JS RUS1'END OP DE BELAS'l'ING
PLICH'l'IGE, - VOORWAARDEN WAARAAN DIT 
BEWIJS MOE1' VOLDOEN. 

1 o De sommen rechtst-reelcs of o1wecht
streeks aangewend tot het aanlcopen, de 
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rumley en cle t1·austonnatie van 'I'Oe-
1'e1ule en onroerenrle .!Joederen worden, 
onder voo1·behotul van te,qen /Jewijs, voor 
rle ·cestiging van de extm belasting 011 

cle in oorlogsf'ijd behanlcle exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, ,qencht 
voo·rt te lcomen van belastbnre inkom
sten. (\Vet van 16 October 1945, art. 2, 
par. 3, c.) 

2° De belnstbare grondsln(J ·in de extmbe
lnstin{l op de in oorlogstijd behaulde 
e:vceptionele ·inkomsten, winsten en bn
ten moet de doo·r de belastingplichti.ge, 
ueclurencle het belnstbaa:r Ujdpe1'7c, voor 
het hu·isho1{(7en geclane u'itgaven be
rn·ijpen daar cle.'!!e het kurnkte·r hebben 
vnn tot het annl<open, rle annle,q en rle 
t1·nnstonnnUe vnn roerencle goederen 
anngewende somrnen (1). (Wet van 
16 October 1945, art. 2, par. 3, c.) 

3° W nnnem· cle administ-1'ntie de bel£bst
bwre g1·ondslag heeft gernamd volgens 
tekenen of inrlicien waa.J"ll'it een hogere 
r!nw.cl vnn ,qegoedhe'id blijlct clan 1tit de 
aange{feven inlcomsten, behoort het cle 
/Jelastvngplicl~tige het tegenbewijs b'ij te 
brengen, t. t. z. het bewijs- door posi
tieve en controleerbnre gege·vens - elM 
zijn welstnnd vnn nndere gelclrnirlrlelen 
·voo1·tlcornt dan cUe ·welke in de ·in
komstenbcla.sf'in{fen belastlwnr .zijn (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 55, para
grnaf 1.) 

(AIHIJNIS'l'HATJE YAl\' FINANCJi.~N, 
1'. LAYEND'HmrME.) 

HET HOli'; - Gelet ov het beHtreden 
arrest, 011 14 December 1949 door het Hof 
Yan beroep te Brnssel gewezen; 

OYer het eerste micldel : schending nm 
artikelen 112 van <le Grondwet, 2 en HJ 
nm de wet yan Hi October 1945 tot invoe
ring van een extra -belasting op de in oor
logstijd behaalcle excevtionele inkomsten, 
winsten en baten, 25, paragraaf 1, en 2fi 
y:m de wetten betreffende de inkomsten
lwlastingen, samengeschakeld bij konink
lijk beslnit nm 12 September 1936 en, 
Yoor zoveel notlig, bij de besluiten van 
:: .Tuni Ul41 en 31. .Tnli 1943, doordat hPt 
bt>streden arrest, na enige bestanddelen 
nm de vermogensaccressen te hebben 
reeht gezet, welke aangenomen werden 

(1) Verbr., 7 November 1950 (Bull. en PASIC., 

HJ51, I, 125, met de conclusie van het openbaar 
ministerie). 

(2) Verbr., 7 November 1950 (Bull. en PAsic., 

1951, I, 125) ; 12 December 1950 en 3 April 1951 
(zie hager, biz. 179 en 435; Bull. en PAsiC., 

1951, I, 225 en 515), alsmecle het volgencl arrest. 

om <1e bPlastbrrre inkomsten te bepalen, 
en ofHclwon het aanneemt dat, om de be
lastbane grondslagen vaRt tc stellen, de 
nitga n•n yoor het hnishonden in aanmer
king worclPn gpnomen, Y<'rklaart dat er 
tot bepaling van het aan de extra-belas
ting onderworpen inkomen met gezegcle 
nitgaven geen rekening kan worclen gehon
den, dan w:umeer lui dens artikel 26, para
graaf 3, van de s:tmengeschakelde wetten, 
toepasselijk gemrtakt inzake extra-belas
ting bij nrtikel 19 van de wet van 16 Oc
tober 1945, de uitga ven voor het gezin uit
ga Yen Yan persoonlijke aarcl uitmaken, 
welke van de ann de bedrijfsbelasting en, 
bijgevolg, aan <1e extra-belasting onder
worpen inkomsten niet lnmnen afgetrok
ken worden : 

OvP.rwegende dat :utikel 2, para
grnaf n, c, nm de wet van 16 October 
U14i'i tot invoering nm een extra-belasting 
OJl <le in oorlogstijd bella alde exreptio
nele inkomHtPn, winsten en baten, onder 
voorbehond Yan llet door cleze wetsbepa
ling ingestelde tegenbewijs, vermoedt dat 
cle sommen welke reehtstreeks of onrecht
streeks tot het nankopen, de aanleg en de 
transforma tie van roerencle en onroerende 
goetleren worden aangewend Yan belast
bare inkomsten voortkomen ; 

0Yerwegen<le tlnt deze bepaling, welke 
in tle meeflt algt>lll<'lll' bewoo]'(lingen is ge
steld, als inkomsten beschouwt de som
men welke aan de nitga \'en van llet huis
houden wertlen besteed en welke diem'ol
gens, kraclltens llet bij artikel 2, para
graaf 3, Yan de wet voorziene vermoeden, 
in cle in cle extra-belasting belastbare 
gronclslag begrepeii moeten worden; 

Ovt'rweg·emle dat, tloor te beslissen dat 
de nitgaven voor het lmishouclen inzake 
extra-belasting niet in aanmerking kun
nen worden gimomen om reden dat zij 
niet voorkomen onder cle vermoedens 
welke cleze wet inhondt en dat het stil
zwijgPn van de wetgever aantoont clat hij 
met deze nitga ven geen rekening heeft 
willen lwuclen, het bestreclen arrest het in 
het mi<l1lel aang·ednitle artikel 2 van de 
wet van Hl October 1!H5 heeft geschon
den; 

Dat' lwt mi<ltll~l gegroncl is; 
0\'Pl' het tweech~ midclel : schentling van 

a rtikelPn 97 en 112 Yan <le Gromlwct, 1320 
en 1:322 Yan het Bnrgerlijk Wetboek en 
5;:) nm voonnelae samengesrllakelde wet
ten, doorclat het bestreden arrest op 
162.000 frank het als een van de tekenen 
of inclicH~n tot toepassing van de gewone 
belastingen aangenomen bedrag van de 
nitgaven yoor llet huislwuden vaststelt, 
clan wanneer cle directoriale beslissing het 
beclrag van gezegde nitgaven op 228.000 fr. 
had geraamd en het aan -llet hof van be
roep niet kon toegelaten worden dit bedrag 
te verlagen zondet· zijn beslissing te mo-
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tiveren en zonder vast te stellen dat de 
administratie dienaangaande niet llet be
wijs had geleverd dat op haar berustte : 

Overwegende dat de administratie de 
aangiften verbeterd heeft en het bedrag 
van de aan de inkomstenbelastingen on
derworpen inkomsten op grond van teke
nen of indicH\n heeft bepaald; dat zij 
crop gewezen heeft dat verweerder en 
zijn eclltgenote bekend staan om. tijdens 
de oorlog een veelkostend leven te heb
ben geleid en dat met het oog, niet enkel 
op de normale lmishoudelijke uitgaven, 
doch tevens onder andere op de toilet
kosten, op de kosten voor allerlei ver
makelijkheden, alsmede op de gezins
lasten, men matig blijft wanneer men 
deze uitgaven op de som van 228.000 frank 
raamt; 

Overwegende dat, wanneer cle admi
nistratie de belastbare inkomsten heeft ~ 
gescllat door middel van tekenen of indi
cii\n waaruit een llogere graad van ge
goedheid blijkt dan nit de aangegeven 
inkomsten, zij, naar luid van artikel 55 
van de samengeschakelde wetten, het be
wijs heeft g·eleverd dat op haar rust; dat 
het, derhalve, de belastingplichtige be
lwort, door positieve en controleerbare ge
gevens, te bewijzen dat zijn welstand, die 
niet -in verhoncling staat met de aangege
ven inkomsten, uit andere geldmidclelen 
voortkomt dan uit die welke in de in 
komstenbelastingen belastbaar zijn; 

Overwegende dat, door in de plaats van 
de som van 228.000 frank waarop de ad
ministratie het bedrag van de lmishoude
lijke uitgaven tijdens de oorlog raamde, 
de som van 162.000 frank te stellen, zon
ller vast te stellen dat verweerder het 011 
hem rustende bewijs had bijgebracht, het 
bestredcn arrest de in het middel aange
duide bepalingen heeft gescllonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
llen arrest; beveelt dat onderllavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van llet Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
·oorcleelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar llet Hof van beroep 
te Gent. 

10 April 1951. - 2<' kamer. - Voorz-it
te·r, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag' 
r1e,;er, H. Fettweis. - G-eli_iklnidende con
cl·us·ie, H. Gansllof van der Meersch, advo
caat-generaal. - Pleite1", H. Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 10 April 1951 

1° INKOMS'l'ENBELASTINGEN.- VER
IlE'l'ERING VAN EEN ONJUIS'l' IlEVONDEN AAN
GIF'l'E VAN INKOMS'l'EN. - AANSLAG VAN 

AMB'l'S"'EGE. - IN EEN EN ANDER GEVAL VEE.~ 

PLICJI1'ING VOOR DE CON'l'HOLEUH-'l'AXATEUR 
DOOR VERUOEDENS TE WE RIC TE <lAAN. 

2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - BE
DRI.JFSBELASTING. - VERBE'J.'ERING YAN EEN 
OX.JUIST IlEVONDEN AANGIFTE VAN INKOMS'l'EN. 
- AA~SLAG VAN An-IIlTSWEGE. - IN EEN EN 
ANDER GEYAL DIENEN DE VERl\fOED~NS, VVAAROP 
ll~~ ADMINIS'l'HATIE MOE'!' STEUNEN, 'l'E BLI.JKEN 
HE'l'ZIJ Ul'f TEKENEN OF INDICIEN VAN EEN 
HOGEHE GEGOEDHEID HETZIJ UIT DE VERGE
LIJKING 1-.'i:ET DE NOlll\fALE 'VlNS'l'EN YAI\T 
SOOH'l'GELl.JI(E IlELASTINGPLICH'l'IGEN. 

:Jo INKOMSTENBELASTINGEN. - VER
BETERING VAN EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AAN
GIF'l'E VAN INKO~IS'l'EN. - AANSLAG VAN 
AMB'l'SWEGE. - TEKENEN OF INDICii~N VAN 
GEGOEDHEID. - ACTIVA VAN DE IJELASTING
PLICIT'l'IGE OP 9 0CTDJlER 1944. - ACTIVA 
DIE, VOOR DE YES'l'IGING VAN DE lliJ DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945 INGEVOERDE EX'l'RAilE
LAS'l'ING, GEACH'l' WORDEN VAN BELAS'l'BARE IN
KOMSTEN VOOR'l' 'l'E lWMEN. - VERMOEDEN 
DNl' NIE'l' BELET DA'l', VOOR DE YESTIGING VAN 
DE GE'\'-TONE BELAS'l'INGEN, DIE AO'l'IVA 'l'EKENEN 
OF INDICii•;N VAN EEN HOGERE GEUOEDHEID KUN
NEN Ul'l'MAKEN. 

4° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. --o AAN
. SLAG VAN AMBTSWEGE EN VERBE'l'EHING VAN 

EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE VAN INKOM
STEN. - GEGROND OP TEKENEN OF INDICIEN 
UITGElviAAK'l' DOOR DE AC'l'IVA VAN DE BELM>
'l'INGPLICH'l'IGE OP 9 0C'l'OBEH- 1944. - WE'l'

'l'ELIJKHEID. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELASTING OP DE IN OOHLOGS'l'IJD BEllAALIJE 
EXCI,PTIONEU~ INJWMS'l'EN. - SOMMEN DOOR 
DE IJELAS'l'INGPLICH'l'IGE AANGEWEND TOT HET 
AANKOPEN, DE AANLEG· OF DE 'l'RANSFOHMA'l'IE 
VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN. -
SOMMEN DIE GEACH'l' WORDEN VAN BELAS'l'BA RE 
lNKOMSTEN VOOR'l' TE KOMEN. 

6° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - Ex
THAnELASTING OP DE IN OORLOGS'l'I.TD BEH,\ALDE 
EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - BELAS'l'IlARE 
GRONDHLAG MOE'l' DE_ HUISHOUDELI.JICE UITGA
VEN BEGRI.TPEN DAAR DEZE HET KAHAKTEH 
HEBBEN VAN 'SQ}.fMEN AANGEWEND '1'0'1' HE'l' AAN

KOPEN, DE AANLEG EN DE TRANSFORMATJE VAN 
ROERENDE GOEDEREN. 

lo In rJe-val zowel vwn ve·rbeterinrJ '!)an een 
on:iu.ist bet>onden aang·ifte van ·inkom
sten als van aanslag van ambtswege, 
laat cle wet cle 1·am·ing van de belastbn1·e 
gronclslag 111iet o1;er cum cle lo~tte1·e be
oo!·deling van de cont-rolettT-tax~tem·, 
nuJnr legt zij a an deze de ·ueTp lich t·vng Oil 
floor vennoedens te weTic te gaan (1). 

I 

I 
(1) Zie verbr., 23 Mei 1950 (An·. Fe!·b,·., 

1950, blz. 597; Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, met 
de conclusie van het openbaar ministerie) ; 
30 Mei 1950 (1f1·r. Ye1·b•·., 1950, blz. 608; Bull. 
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(8::unengeschakelde wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.) 

2o 1T' anncer de administratie een onj1tist 
1Jevonden rH!'It{Jifte van inlcornsten ve1·
l!etert of dat zij een aanslag van arnbts
wege vestigt, mogen . de verrnoedens, 
waamp zij -moet ste'ltnen, zo het belast
bare in1romsten gelclt rlie aanged1tid zijn 
in 1o 'Urtn pn·r. 1 van art-ilcel 25 van. cle 
srl1nenrJeschetlcelcle wetten, bl'ijlcen, het
zij ·wit telcenen of ·ind·icWn waantit een 
hogere gnwrl van rJegoerlheid blijlct 
rlan 1tit rle nangegeven ·inlcornsten, hetzij 
uit rle ·vergeli:ilring met de nonnale win-· 
sten van soortgeli.ike 1Jelast-lngpUch
tiyen, met inachtneming van rle bij a·r
til."el 28 van zelfde wetten vermelde 
·voorwaa:rrlen (1). (Samengeschakell1e 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25, 28 en 55.) 

3° Niets veroorlooft ·uit het felt dat de 
act·i·va 'Uan de belasUng]JlichUge op 
9 Octobe1· 1944 voor de vest-iging van 
de lii.i de wet 'Uan 16 October 194.5 inge
voerde emtrn1Jelasting, worden geacht 
van belastliare inlcomsten voort te ko
men, rtf te le·iden dat zij, met het oog 
OZJ de vestiging van de gewone belasUn
gen, ueen van de telcenen of inrlicien 
.zowlen lcnnnen 1tUma7cen waant'it een 
hoye·re gegoedheicl bli:ilct clan 1tit rle 
aangegeven inlwrnsten. (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 55, Dar. 1; wet van 
16 October 1!l45, art. 2, par. 3.) 

4° De activa vnn tle 1Jelast'ingplichtige op 
9 Octolwr 1944, zonls zij door de toepas
shtg van rle besl1titwetten van 6 October 
1944 aan het licht zijn gelcQinen, kunnen 
tekenen of ind·icien van een hogere rJe
uoedhe'id 1t-itrnalcen clan rUe waa·r'Uan rle 
nangegeven inlcomsten get'ltigen, telce
nen of indicien waarop de adrn·inistrntie 
wettelijlc rnag stemwn, hetzij om rle 
naonsla.y van nrnbtsweue te vest-iyen, 
hetzi:i om het ci:ife·r vnn rle nnngegeven 
·inl.;omsten te verbeteren. (Samengesclla
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 55 en 56.) 

5° De sornmen ,·echtskeelcs of om·eoht
streelcs aangewenrl tot het aan1copen, rle 
nnnleg en rle tm.nsf01·rnatie van roe
Tenrle en o1WOe1·enrle yoerleren wonlen, 
onde·r voorbehourl vwn teuenbewijs, voo1· 
rle vest-iging van rle emtnt-belasting OJJ 

de in. oo1·logsUjrl behaalde emceptionele 

en PAsrc., 1950, I, 688, en de nota 5, biz. 689); 
27 Jnni 1950 (A1-r. YBJ·b•·., 1950, biz. 665; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 757, en de iwta 2); 4 Juli 
1950 (A•·r. Yerb•·., 1950, biz. 704; B·ull. en 
PAsrc., 1950, I, 804); 10 April 1951 (zie hager, 
biz. 451; Bull. en PAsrc., 1951, I, 532, met de 
conclusie van het openbaar ministerie). 

· (1) Verbr., 7 November 1950 (Bull. en PAsrc., 

'inko1nsten, winsten en 1Jaten, geacht 
'Vrtn belnstlicwe ·inkomsten voort te Ira
men (2). (Wet ynn 16 October 1945, 
art. 2, par. 3, c.) 

6° De belnstbrwe IJ1"0'1Hlslrtg in de cmtrabe
lnsti 1ig O]J tle in OOTlO{!Stijtl behaalde 
cxccptionele inlcomsten, winsten en brt
ten moet rZe rloM rle lielnstf.ngplichtirJe, 
!JCrlurenrle, het belrtstbaar Ujrlpe1'lc, voor 
lwt hnishomlen gedwne tt'itga'Uen begrij
pen rlart·r rleze het lca1·alctcr heb ben van 
tot het nnnlcopen, rle nnnleu en rle t·rans
fornwtie van roerenrle {/Oerle·ren aange
·wcnrle sommen (2). (Wet Y<lll ·1() Octo
ber 1943, art. 2, ])Hr. 3, ,c.) 

(AD:\IIAIH'l'IL\Tll~ YAN FINANCiiGN1 '1'. LAGNEAU .) 

ARRES'l'. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
tUTPst, op 20 December 1!l-!!) door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

OYer het enig middel : schending van 
artikelen !l7 en 112 van de Grondwet, 25, 
pnragraaf 1, 2G van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
kel<l bij besluit van 31 .Tul~ 1943, 55 en 5G 
van de wetten betreffende cle inkomsten
belastingen, samengeschakelcl bij besluit 
mn 12 September 1936 (zoals deze artike
len g·ewijzigd zijn geweest bij artikelen 6, 
paragrafen 1 en 2, van de wet van 28 Juli 
1!!38, en'S van het besluit van 30 Decem
ber 1~40) en bij de besluiten van 3 .Juni 
1941 en 31 Juli 1943, 2 en 19 van de wet 
van 16 October 1945 tot invoering van een 
extra-belasting ov de in oorlogstijd be
llaalcle exceDtionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat. om de zowel in {le g;P
wone belastingen als in de extra-belasting 
gevestigde litigieuze aanslagen te vernie
tigen, lu~t bestreden ;UTest zich <'r toe bP
perkt vast te stellen, enerzijns, nat clt•ze 
aanslagen krachtens llet bij artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 October 
1945 ingestelde vermoeden op de afreke
ning van de activa van de verzoeker ge
groncl zijn en dat de bepalingen tlezer wet 
niet tot de gewone belastingen mogen wor
den uitgebreid en, anclerzijds, dat de ad
ministratie voor de extra -be lasting op de 
oorlogswinsten onder meer de beweerde 
nitgaven voor het huishouden voegt bij de 
activa om ze in de winsten op te nemen, 
dat de nitgaven Yoor het lmishonden noch 
nitdrukkelijk, noch zelfs stilzwijgend be-

1951, I, 125, met de conclusie van het openbaar 
ministerie); 12 December 1950 en 10 April 1951 
(zie hager, blz. 179 en 451; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 225 en 532, met de conclusie van het 
openbaar ministerie). 

(2) Zie bet voorgaancle en het volgencle ar
rest. 
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grepen zijn in de vermoedens die llij de 
wet van 16 October 1945 bepaald en opge
somd worden, dan wanneer : n) de aan
slagen in cle gewone belastingen over de 
clienstjaren 1942 en 1944 gevestigcl zijn ge
weest volgens cle bij artikel 55 van voor
melde samengeschal,elcle wetten voorziene 
vrocedure tot verbetering en nadat ver
weerder hiertoe zijn instemming had ge
geven (stuk 18) en dus op het hof de ver
plichting rustte vast te stellen en te recht
vnardigen flat, wat de Yorennangehaalcle 
dienstjaren betrof. de door de belnngheb
bemle gegeven instemming tegen hem ni<o't 
kon worden ingeroepen; b) de nanslagen 
in de gew{me belastingen oYer de di<o'nst
juren Hl-U, l9Ji1 en 1fWi en 11o nanslag in 
de extra-belasting ambtshalve gevestigd 
zijn geweest, en het het hof dus behoorde 
na te gaan of de appellant het bewi.is 
van het juiste bedrag zijner inkomsten 
had bijgebracht : 

Over llet eerste omlerdeel : 
On~nvpgencle clat, zowel in geval van 

YPrbetering· van een onjuist bevonden 
n nngifte als in geval van aanslag vnn 
ambtswege, de in de inkomstenbelastin
gen belastbare grondslag naar het ver
moedelijk bedrag van de inkomsten ge
raamcl wordt; dat cle wet deze raming 
niet overlant aan de enkele beoordeling 
van de controleur-taxateur; dat deze de 
verplichting heeft door vermoedens te 
werk te gaan; 

Overwegende dat doze vennoedens die
non te blijken, hetzij, krachtens arti
kel 53 van de samengeschakelde wetten, 
nit tekenen of indicien waaruit een ho
gere grand van gegoedheid blijkt dan uit 
de aangegeven inkomsten, hetzij, wanneer 
het belastbare winsten geldt die aange
c1nid >~ijn in 1° van paragraaf l van arti
kd 25, krachtens artikel 28, nit de ver
gelijking met de normale winsten van 
Hoortgelijke belnstingplichtigen, met in
aC'htneming van de bij dit artikel yer
nwlde gegevens; 

Overwegende tlat hot bestreden arrest 
vaststelt dat lle aanslagen in de gewone 
belastingen gen~stigd zijn geweest met in
achtneming van verwePrders activa op 
9 October 194-l : 

Dat niets veroorlooft uit het feit dat 
deze activa, kraclltens artikel 2, para
graaf 3, Yan de wet van 16 ·october 1945, 
voor de vestiging van de aanslag in de 
e:xtra-belasting 011 de in oorlogstijd be
haalde e:xceptionele inkomsten, winston 
en baten, geacht zijn van belastbare in
komstPn HJort te komen, af te leiden dat 
zi,i, met llet oog op de vestiging van de 
gewone bPlastingen, geen van de tekenen 
of indicH~n zouden kunnen uitmaken 
waaruit een lwgere graad van gegoeclheid 
dan nit cle aangegeven inkomsten zou blij
ken; 

Overwegende dat de activa van ver
weercler op 9 October 1944 een vermoeclen 
van belangrijker inkomsten kunnen uit
maken clan die welke aangegeven zijn ge
weest, en dat de administratie wettelijk op 
cleze tekenen of inclicien van een hogere 
graacl van gegoeclheid mocht steunen om, 
lletzij van ambtswege voor cle dienstjaren 
1941, 1943 en 1945, hetzi,i volg·ens de bi.i 
artikel 55 nm de samengescllakelde wet
ten yoorziene procedure voor de dienst
,iarPn 1942 en 1944, de in de gewone be
lastingeu belastbare grondslag· te ramen; 

Dat het bestredcn arrest, lloor te wei
gm·en, voor de raming nu1 lle belastbare 
grondslag, cle tekenen of inclicien in acht 
te nemen welke cle activa van cle belasting
plichtige op 9 October 194-l uitmaken, de 
in llet miclclel aangecluide bepalingen heeft 
gesdwuden; 

Dat, bijgevolg, llet eerste onderdeel van 
!Jet middel gegrond is ; 

Over llet tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2, parngraaf 3. 

van cle wet van 16 October 1945 tot invoc
ring van een extra-belasting op cle in oor
logstijd belmalde exceptiOiiele inkomsten, 
winsten en baton, onder voorbehoud vnn 
llet door cleze wetsbepaling ingestelde te
genbewijs, vermoedt clat cle sommen welke 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot het 
aankopen, cle aanleg en cle transformatie 
van roerencle en onroerencle goederen wor
den aangewencl van belastbare inkomsteu 
voortlwnien; 

Overwegende clat deze bepaling, welkc 
in de meest. algemene bewoordingen is ge
stela, als inkomsten beschouwt de som
men welke aan de uitgaven van het lmis
homlen werclen besteed en welke dienvol
gens, kmchtens het bij artikel 2, para
graaf 3, van de wet Yoorziene yprmoeden, 
in de grondslag belastbaar in cle extrn
belasting begrepen moeten worden; 

OvPrwegencle dat, lloor te beslissen clat 
er tot hepaling van de in de extra-be' 
lasting belastbare grondslag, geen reke
ning kan worden geltouden met de uitga
Yen voor het huishouden en door, di<o'n
volgens, de litigieuze aanslag te vernie
tigen, lwt bestreden arrest het in het mid
del aangeduide artikel 2 van de wet van 
Hi October 1945 heeft geschonden; 

Dn t het tweecle onderdeel van het mi!l
del gegrond is; 

Om die reclenen, zonder acht te slaan 
ov de te laat neergelegde memorie, ver
breekt het bestreden arrest; beveelt dat 
on<lerhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers nm het Hoi' v:m bP
roep te Brnssel en dat melding PI' van zal 
gemaakt worden .011 de kant van rle ver
uietigde beslissing; veroordeelt YerwePr
cler tot de kosten; Yenvijst de zaak nnar 
llet Hof van beroep te Gent. 
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10 Avril 1951. - 2" kamer. Voorzit-
ter, H. Louveaux, voorzitter. Verslag-
rwver, H. Fettweis. - Gelijlcluidende con
clu.sie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleite1", H. Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 10 April 1951 

Jo VOORZIENING IN VEJRBREKING. 
- ZAKEN VAN HECH'l'S'l'I1EEKSE BELAS'l'INGEN. 
- VOORZIENING lliGicSTELD DOOH DE INSPEC-
'l'EUR-GENERAAL, AFGEVAARDIGD DOOR. DE DIREC

'l'~l'H MET YERLOF. 

:1° VOORZIENING IN VIDRDREKING. 
- ZAKI<:li VAN RECHTHTHEEKRE BELAS'l'INGEN. 
- VoOI\ZTENING INGESTELD DOOH DE INSPEC-
'l'EUR-GENERAAL, AFGEVAATIDIGD DOOR DE DIREC
'l'EUR. - DELEGA'riE DIE UI'l' DE YERMELDIN
GEN VAN DE VOORZIENING· BLIJKT. - DELEGA
TIE DIE VERMOED WORDT REGELMATIG TE ZI.JN. 

3° MIDDELEN TO'l' VERDREKING. -
ZAKEN VAN HECHTSTHEERSE BELASTINGEN. -
BEWERING DAT HE'l' BE'l'EKEND Alt'SCHRIFT VAN 
DE VOORZIENING DE INVENTARIS VAN DE BI.JGE
VOEGDE S'l'LTRREN NIET OVERNEEl\1T :EN GEEN 
H.\ND'l'EKENING DRAAG1'.- AFSCHRIFT NIE'l' 
AAN HE'l' HOF ONDERWO!ll'lci\'. - ~1IDDEL MIST 
IN FEI'l'E, 

4° INKOMSTENDELASTINGEN, - Ex
TRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE· 
IcXCEPTIONELE INKOMSTEN. - BELASTBAAR IN
KOMEN BEPAALD BIJ PARAGllAFEN 1 Eli 3 VAN 
AR'l'IKEL 2 YAN DE WET VAN 1(l OCTOBER 1945. 

5° INKOMSTENDELASTINGEN. - Ex
THABELAS'I'lNG OP DE IN OOHLOGSTI.JD BEHAALDE 
EXCEPTJONELE INKOMS'l'EN. - lJI'I'GAVEN DOOR 
DE BELAS'I'INGPLICHTIGE VOOH HE'l' HUISHOU
DEN GEDAAN. - TJITGA\"EN VOIJR DE HETALlNG 
VAN BELASTINGEN. - TJITGAVEN VOOH PB.l
VATE VERZEKEl!HWEN. - NIET ALR ZODA
NIG BELASTBAAR. - JNKOMSTEN DOOR ~HODEL 
WAAllYAN DIE Ul'l'GA\"EN GEDEKT WOllDEN. -
GEBEUHLUK BELAS'l'BARE INKOJ\oiSTEN. 

(io INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
THABELARTING OP DE IN OORLOGSTI.fD DEHAALDE 
IcXCEP'l'!ONELlc INKOMSTEN. - VERBE'l'EHING 
\"AX HE'l' O~JrJS'l' BE\'ONDEN AANGEGEVEN IN
KOMSTENClJFEH. - RAl>IING VAN DE HELAST
RAl!E GRONDSLAG VOLGENS DE 'l'EKENEN OF IN
IllCii1N l:ITGEMAAKT DOOR. DE UITGA\'EN \'001! 

HET IIUISHOUDEN, DE BETALING VAN DE BE
LAS'l'INGIGN E:\f VAN DE PRIVATE YERZEKERINGEN. 

- vVETTELIJKHEID. 

(1) en (2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. 
verbr., 10 Januari 1950 (AT?'. Ye1·b,·., 1950, 
biz. 281; Bull. en PASIC., 1950, i, 302, en de 
nota 1, biz. 303). 

(3) Dat de inventaris van de bij de voorzie
ning gevoegde stukken niet wordt vereist, zie 
verbr., 9 November 1948 (A,.,·. T'e1'b1·., 1948, 

7° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - AAN
.~r.AG I'AN AMB'l'SWEGE. - AmiiNISTRA'l'IE DIE 
HTEUN'l' OP DE TEKENEN OF INDICiiiN l:ITGE
~IAAKT DOOR. DE ACTII'A YA:-1 DE IlELASTIKG
I'LICHT!GE oP 9 OcTOBER Hl4~. - WETI'E
LT.JKHEID. 

flo INKOMSTENDELA$'l'INGEN. - AAN
RLAG \'AN AMB'l'SWEGE. - RA~IIKG VAN DE BE
LAR'rBAl!E GRO"'DSLAG DOOH DE ADMINlRTl!ATJE 
\'OLGENS DE TEKENEN OF INDIOii•:N TJITGEMAAK'l' 
DOOR DE AC'l'IVA OP 9 0CTORER 194~. - O~r 
DIT \'EHMOEDEN TE NIE'l' 'l'E DOEN ~IOET Die 
RELAS'l'INGPLICHTIGE HE'l' .H'JH'l'E BEDilAG \'AN 
ZJ.JN JNKOMS1'EN BE\:VI.JZEN. 

flo VEJRDREKING. - VERWEBPING VAN DE 
I'OORZIENING. - VERGOEDING \'AN liJO FRANK. 
- NIET TOEPASSIGLIJK IN ZAKEN \'Ali HEOHT
STREEKSE BELASTINGEN. 

1 o De voor.zien in[} ·in verbrelcing doo1· cle 
·inszwcteu1·-ueneraal, afgevaanligcl door 
(le rlirecte'llr met ve'l'lof, tegen een arrest 
.Vr'We.zen in zaken. va.n rechtstreekse be
lnstinoen, ·is tvettez.ijk (1). (Wet van 
fi Sevtember 189[), art. 13.) 

2° De delegatie, ann de inspectetw-gene
ranl door cle directeur der belastinycn 
yeqe·ren ten einde een voorzicning ·in 
vcrbreking in te stellen tegen een in 
.za.lcen vnn ·rechtstreekse belastingen [JC

wezen n·n·est, delegatie die 1tit de ver
meldlngen van de voo1·ziening bUjkt, 
wonlt ·ve-rmoed regel-mnt·irt te zijn (2). 

;]o Mist fcitelijke grondslag, de grand van 
niet-ontvanl"elijkheid atueleid hienrit 
clat het ann de venveerdet· betel"end a.f
schrift van cle voorziening (le ·inventa-
1'i.~ 1!an de 1!ij de voorzieni.ng gevoeyde 
stukkcn niet oventeemt en {fecn lranrlte
kenin[l draagt, cla.n wanneer rlit a,f
sclwift niet onder de shtlcken voorlcomt 
en rlat de a.angevoerrle jeiten uit geen 
cnlcel 1!an de aan l1et Hot ondr'rworpcn 
.~tu kkcn 1!Zijken (3) (4). 

4° De extrabelctsUn.IJ op de in oot'logsti:irl 
IJelwa.lcle e.rceptionele inlcomsten is ver
schuldig(l n·iet enkel OZJ cle sommen die, 
1!ij toepassinrt va.n pa-ragraaf 3 vnn a.r
tikel 2, van de wet ran 16 October 194ii, 
worden ueacht 1:an belastbar-e ·inkom.
sten voo1·t te lcomen, maa1· OZJ al cle in
lcomsten die bij paragraa.f .l van dat ar
tilcel wo·rden OZJrtesomd. 

biz. 5!3; Bull. en PAsrc., 1948, I, 623, en de 
nota 1, biz. 624). 

('1) Dat feitelijke grondsiag mist, bet middei 
gegrond op een bewering die steun vindt noch 
in de bestreden besiissing, noch in de regei
matig aan het Hof onderworpen stukken, vaste 
rechtspraak. Zie o. m. verbr., 14 November 
1950 (zie hoger, biz. 118; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 155) en 27 November 19SO (Bull. en PASIC., 
1951, I, 175). 
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5° Zo de nitgaven door de 1JelastingpUch
tige gedawn voor zijn h1tishouden, voo1· 
de betaling vctn zijn belastingen en voo1· 
de 1Jetaliny vwn .<::ijn pdrate ve'l·zelce
·rinyen, yeen ctls zodaniy belastbare in
lcomsten zijn, lmnnen de inlcomsten, 
rloo1· middel wcwrvan cUe u.ityaven zi.in 
yeclekt r1ewonlen, ·in voo1·komencl rte
val in de extrabelctsUny op de in oor
loystijd behnnlde excetJt-ionele ·inlcom
sten beln.~t worden (1). (VVf•t van Hl Oc
tober 1945, art. 2, par. 3.) 

!P De nitrJnven door de belastin{ftJlichtiye 
yeclrwn voor zijn lmisho·uden, voo1· de 
lietaliny vnn z·ijn belast-inyen en voo'l· 
de betnling vnn zijn p'l"ivctte ve1·zelcerin
f!!'n, moyen door de ndminist-rntie, als 
tekenen of ·in dicii:!n rnn een hoy ere 
r1rarul ·van rtertoedhC'id dan ·tl'it rle rutn
{fC{feven ·i;nlcomsten blijkt, opyenomen 
·wonlen ten eincle 71 et geheel vw1 de ·in 
rle ext·rabelnsUng belastba-re, ged·urencle 
71 et /!elnstbacw tijdperlc behctalcle excep
tion de inkomsten te bepnlen, wanneer 
rle arlministrnf'ie, clie het nwngegeven 
in/;;omstencijfe·r onj1tist bevonden heeft, 
111 eeu t h et te m.oetEn ve1'/Jetenm (2). 
(Samcngeschakelde wetten betreffende 
llP inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1; 
wPt van Hl October 1945, art. 2.) 

/ 0 In ge·ual van aanslct[J ·vcm ambtswege, 
1Mtfl ae adm4n·istnttie, nls tel,:enen of in
clicii!n wnnnt.it een hO{fC'I'e gra.ad van 
geyoedhe'icl blijlct dnn uit cle awuyegeven 
iukomsten, steu.neu op de activrr. van de 
lwlastinypliehtige op 9 Octo/!r"'' 19-14 (3). 
(Samengeschakelde wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.) 

/l 0 1Vnnneer, ·in gernl ·t:an rwnsla.g van 
wmbtswege, de nrlJwinist·mUe rle belast
lmre rwonrlslnu rJercuwld heett volyens 
rle teh:enen of incUcWn nitoemaa.kt cloo·r 
rle actlvn ·ran de IJelnstin[tJJlichf'ige op 
.9 October 19-H. 1Jehoort het rle belastin!l
J!liehUye zelf, het 1Jew·ijs ·vwn het juiste 
lwrlm.y van zijn inkomsten bij te 711'en
f1CI1 0111 rlit 1:ermoeden te 'lliet rloen (-l). 
(Smnengescllakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 55, par.1.) 

!Jo De veryoeclinrJ vnn 1.50 frank, bepaald 
voor het geval vwn venverphtfl vnn cle 

(1) Zie de twee voorgaande arresten en de 
conclusie van het openbaar minislerie in Bull. 
en PASIC., 1951, I, 532. 

(2) Betreffende de tekenen of indiciiin nilge
maakt door de uitgaven voor het gezin, zie 
verbr., 7 November 1950 (Bull. en PASIC., 1951, 
T, 125, met de conclusie van bet openbaar mi
nisterie); 3 en 10 April 1951 (zie boger, biz. 435 
en >151; Bull. en PASTe., 1951, I, 515 en 532).; zie 
ook de twee voorga.ande arresten. 

(3) Raadpl. verbr., 7 November 1950 (B·ull. 
en PAsic., 1951, I, 125, met de conclusie van bet 
openbaar ministerie) ; 12 December 1950 en 

·uoor.::<ienino in lmryerlijlce zaken, is 
niet ·unn toepassiny in zaken van 1"echt
st·reel,:se bel.astinrte'll (31. CWet Yan 4 Au
gustus 1832, art. 58.) 

(AOMll'ilS'l'HA'l'JE YAN Fli'iANCli·;N, T. DE Cm:KE.) 

A HilES~'. 

I-IlDT IIOl!'; - Gelet ov het bestreden 
arrest, op 21 .Jnni 1950 door het Hof yan 
beroep te Brussel gewezen; 

Over de eerste grond van niet-ontvanke
lljklleicl : schending van artikel 14, ali
nea 5, nm cle wet van (i September 1893 
doordat nit geen enkel stuk blijkt clat de 
ondertekenaar van de voorziening aanleg
gPrs gevolmachtigcle zou zijn : 

Ovcrwegencle clat de Yoorziening· « voor 
de directeur met verlof ll door een << afge
vaardigcle inspecteur-generaal ll is onderte
kend; dat nit deze vermeldingen, ten ware 
llet tegencleel werd bewezen, blijkt dat 
de directeur der directe belastingen te 
Bergen belet was, en dat de clelegatie 
welke gegeven wercl aan de inspecteur
generaal die de voorziening heeft onder
tekend, reg elm a tig is ; 

Over de tweecle grond van niet-ontvan
ke li.iklleid, cloordat in het a an verweerdcr 
bPtekencl afschrift van ue voorziening cle 
inventaris van cle bij ue voorziening ge
voegcle stukken niet overgenomen iR, en 
g<'cn ll anc1tekening draagt : 

Ovprwegemle dat cle feiten, waarop de 
gron!l \'an niet-ontvankelijklwicl rust, uit 
geen enkel van de aan het onderzoek van 
llet Hof omlenvorpen stukken blijkcn; 

Dat de gronden van nit>t-ontvankelijk
lleicl niet kunnen aangenomen worclen ; 

On•r llet eerste miclclel : schemling yau 
artikelen 112 van de Grondwet, 2, 17 Pn 
111 Vllll cle wet van Hi October 1945 tot in
voering van een extra-belasting op de in 
oorlogstijcl behanlcle exceptionele inkom
stpn, winsten en ba ten, 25 (pa ragraaf 1) 
en 2G (paragraaf 3) Yan <le wettPn betr<'f
fpnde de inlwmstenbelastingen, samengP
schakeld bij koninklijk beslnit van 
12 September 1936 en, voor W\'eel noclig. 
bij beslniten van il Juni 1941 en 31 Juli 
lfl43, 2 en 6 van de wet van 17 Juni 1!13R 

10 April 1951 (zie hager, biz. 179 en 451; Rn/1. 
en PASIC., 1951, I, 225 en 532, met de conclusic 
van bet openbaar ministerie), alsmede bel' 
voorgaand arrest. 

(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
23 en 30 Mei 1950 (Arr. T'erbr., 1950, hlz. 597 
en 608; B-ull. en PAsiC., 1950, I, 669 en 688); 
27 Juni 1950 (JJ.u/l. en PASIC., 1950, J, 756); 
17 October 1950 (zie boger, hlz. 59; R11.ll. en 
PBIC., 1951, I, 71). 

(5) IUz>. pmt. dr. bel(!e, v" Pourroi en cas
sation en m.a.tierc fiscale, n' 9S; JJelg. iurl., 
1932, ko\. 2. 
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tot wederiuvoeriug van de nationale cri-
8ishelasting en, voor zoyeel nodig, 2 en 7 
YHn de besluiten van 1fi .Juni 1941 c~n 
::1 ,J nli 1943, tot samenscl!akeling van de 
bepaling~c•n betreffende cleze belasting, 
<loordat llet bestreden arrest, na zekere 
lJestamldelen van de vermogensaccres>)en 
te hebben recl1t gezet, welke aangenomen 
werclen om de belastbare inkomsten te be
palen, verklaart dat, om llet bedrag vast 
t·e stellen van de aan de extra-belasting 
te onderwerpen inkomsten, er geen reke
ning kan worden gehouden met de nitga
ven voor llet lmishonclen en de betaalcle 
belastingen en private verzekeringen, clan 
wanneer, luitlens artikel 2fi, paragraaf 3, 
van de samengeschakelcle wetten, hetwelk 
inzake extra -belasting bij artikel 19 van 
de wet van 1fi October 1945 toepasselijk 
werd gemaakt, cle uitgaven voor het huis
llouden private uitgaven zijn welke om 
deze re!len van persoonlijke aarcl zijn en 
van cle aan de beclrijfsbelasting en, bijge
volg, aan cle extra-belasting onclerworpen 
inkomsten niet kunnen afgetrokken wor
den : 
On~rwegende clat de extra-belasting op 

tle exceptionele winsten niet aileen ver
~clmlcligll is op de sommen welke, bij toe
vassing van paragraaf 3 van artikel 2 
nm de wet van 1fi October 1945, geacht 
worden nm belastbare inkomsten voort 
tc~ komen, maar op al de inkomsten welke 
bi.i paragraaf 1 1•an dit artikel opgesomd 
worden; 

Qyerwegencle dat, aangezien zij geen in
komen uitmaken, de uitgaven voor het 
lluishouclen, de belastingen en de private 
verzekeringen als zodanig niet belastbaar 
zijn, docll dat de inkomsten door middel 
waarvan zij geclekt zijn geweest, in voor
komend geval kunnen belast worden; dat 
zij als tekenen of indicien van hogere clan 
de aangegeven inkomsten kunnen in acllt 
genomen worden, tot bepaling van het ge
lleel van de belastbare inkomsten welke 
tijclens llet belastbaar tijclperk behaulcl 
werclen; 

Dat, door te beslissen dat deze uitgaven 
in de belastbare inkomsten niet kunnen 
begrepen worden om de enige reden dat 
de• bij voormelde paragruaf 3 ingestelde 
,-ermoedens << de uitga ven voor het huis
houden » niet betreffen, het arrest de in 
het micldel aangeclnicle bepalingen ge
schonden heeft; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 112 van de Gronclwet, 1 en 2 van 
de wet van 1fi October 1!H5, cloordat het 
arrest ver klaart cla t de so nun en welke 
nan giften werden besteecl niet door mid
<lel van de bij artikel 1 van de wet van 
H\ October 1945 amigecluide inkomsten 
behnalcl zijn geweest, aangezien cleze 
uitgnven mogelijk geclekt geweest zijn, 
aan de ene zijcle, door activa welke 

Y66r de OOl'log bestonclen en, aan de an
dere zijcle, door cle opbrengst van de te
gelclemaking van een molen in 1941 voor 
10.000 frank, alsmede door winsten welke 
bij de aauvang van de oorlogstijd werclen 
bellaalcl, clan wmmeer cle beslissing reke
ning gellouclen lleeft met het bestaan 
in 1!140 van een bezit van 300.000 frank 
in geldspecien, cijfer welk onder meer 
l1et bedrag nm een in 193() gewonnen lot 
Yan 200.000 frank begrijpt, en clan wan
neer er daarenboven een beclrag van 
70.000 frank lletwelk van de verkoop van 
tle molen voortkwam in minclering van de 
inkomsten aangenomen is geweest : 

Overwegende clat )let arrest, door een 
sonvereine beoonleling, beslist clat de som 
nm 1:11.000 frank, bedrag van verweer
ders vrijgeviglleclen, niet door miclclel van 
de bij voormelcle paragraaf aangeduicle 
inkomsten is bellanlcl geweest ; 

Overwegemle clat llet midclel tegen deze 
beslissing slechts feitelijke beschouwingen 
aanvoert die ann de lwoonleling van llet 
Hof ontsnappen; dat ltet niet ontvanke
lijk is; 

Over l!et dercle midclel : schending van 
nrtikell•n !J7 en 112 van de Grondwet, 
1315, 1H17 tot 1322 nm het Burgerlijk 
vVPtboek, 214 tot 201 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en van 
nrtikPl 5,:;, varagraaf 1, van de samenge
,;chakelcle wetten, doorclat llet arrest ver
ml'lclt clat lle heer Decoene op 30 .Juni 1943 
elke beclrijvigheicl heeft gestaakt, en dat 
het clns ten onrechte is clat een winst 
van 4.000 frank, met betrekking op het 
viercle kwartaal van 1944, in llet totaal 
van cle belastbare inkomsten opgenomen is 
geweest, dan wanneer de voortzetting van 
het bedrijf tot 31 December 1944 blijkt uit 
cle aangifte zelf welke belanghebbende 
voor het clienstjaar 1945 heeft ingecliencl, 
waarin hij een beclrijfsinkomen van 
1;.500 frank heeft opgegeven welk liij van 
20 .Juni tot 31 December 1944 heeft be
llaalcl : 

Overwegencle clat de bewering clat ver
wc•ercler een aangifte heeft ingecliend, 
waarin een van 20 Juni tot 31 December 
1944 behaalcl belastbaar beclrijfsinkomen 
wercl vermelcl, steun vinclt in geen enkel 
stuk wanrop llet Hof acht vermag te 
slaan; 

Dnt het micldel feitelijke gronclslag 
mist; 
On~r llet vierde middel : schencling van 

m·tikelen 112 van de Gromlwet, 5, para
grafen 5 en 7, van de wet van 16 October 
1945, en 1 van de wet van 30 lVIei 1949, 
door!lat het arrest beslist clat de referen
tiewinst op 300.000 frank client te worden 
gebracht, clan wanneer de heer Decoene 
zijn bedrijvigheicl slechts geclurende 
49 maanclen heeft uitgeoefend (van 1 Ja
nuari 1940 tot 30 Jnni 1943, dit is 42 maan
clen, en van 20 Jnni tot 31 December 1944, 
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dit is 7 maanden), hetgeen voor gevolg 
ileeft gezegde refer<>ntie tot 245.000 frank 
te beperken, zoals in de beslissing (5.000 fr. 
x 49 maanden) voorzien was : 

Overwegende clat de beslissing van de 
clirecteur der belastingen van 30 Juni 1949 
tot bepaling van de in de extrabelasting 
belastbare grondslag, de referentiewinst 
op 245.000 frank heeft gebracht; 

Overwegencle dat het arrest zich er toe 
beperkt te verklaren dat « krachtens ar· 
tikel 5, paragrafen 6 en 7, van de wet 
van 16 October 1945, de referentiewinst op 
300.000 frank client te worden bepaald ll, 
zonder dat het tot rechtvaardiging van clit 
gedeelte van zijn clispositief enig feitelijk 
gegeven aanduidt; 

Da t het middel gegrond is ; 
Over het vijfde middel : schending van 

nrtikelen 112 van de Grondwet, 55 (para
graaf 1, alinea 4) en 56 van de samenge
schakelde wetten, cloordat het arrest be· 
slist dat de aanslagen in cle gewone be· 
lastingen geen wettelijke grondslag heb· 
ben en dat zij nietig clienen te worden ver
klaarcl, in cleze zin dat de administratie 
de bijzondere vennoedens niet mag aan· 
wenden welke bij de wet van 16 October 
1945 tot bepaling van deze belastingen 
werclen ingesteld, en dat zij claarenboven 
niet bewijst dat verzoekers activa op 
!l October 19ci-!, clie cle grom1slag uitmaken 
van de aanslag van ambtswege, accressen 
omvatten welke na 10 Mei 1940 werden 
verworven en van voor de litigieuze 
dienstjaren behaalde bedrijfsinkomsten 
voortkomen, clan wanneer de inkomsten, 
welke tot gronclslag hebben gediencl tot 
berekening van gezegcle belastingen, op 
grond van artikel 55, paragraaf, 1, ali· 
nea 4, van de samengeschakelde wetten 
regelmatig en wettelijk bepaald zijn ge
weest; 

Overwegende J:at, in geval van aanslag 
van ambtsweg~, wat ten deze zich voor
doet is, de op 9 October 1944 aan het licllt 
gebrachte activa in acht kunnen genomen 
worden als tekenen of indicien waarnit 
een hogere graacl van gegoedheid blijkt 
dan nit de aangegeven inkomsten, en de 
aanslag van de belastingplichtige in de ge
wone belasting op grond van het vermoe
delijk bedrag van de belastbare inkomsten 
kunnen rechtvaardigen ; dat alsdan op 
de belastingplichtige de last rust cUt 
vermoeclen te niet te doen door het bewijs 
van het juiste bedrag van zijn inkomsten 
te leveren; 

Overwegende dat, door de litigieuze 
aanslagen te verwerpen om reden dat de 
aclministratie niet bewijst dat verzoekers 
activa op 9 October 1944 voortkomen uit 
over de litigieuze dienstjaren belastbare 
bedrijfsinkomsten, het bestreden arrest de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

Over ilet verzoek om veroordeling « tot 
<1P vergoeding van verbreking ll : 

Orerwegende dat de vergoeding van 
1:30 frank, voorzien bij artikel 58 van de 
wet van 4 Augustus 1832 in geval van 
verwerping van de voorziening in burger
lijke zaken, inzake directe belastingen 
niet toepasselijk is ; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, doch enkel voor zoveel a) het 
beslist dat, om het bec1rag van de aan 
de extra-belasting te onderwerpen inkom
sten te bepalen er geen rekening kan wor
den gehouden met de uitgaven voor het 
huishouden, de belastingen en de private 
verzekeringen; b) het de referentiewinst 
op 300.000 frank vaststelt; c) het de aan
slagen in de gewone belastingen nietig 
verklaarl; verwerpt llc voorziening voor 
het overige; beveelt clat onc1erhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd arrest; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de alzo beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

10 April 1951. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
peve1·, H. Sohier. - Gelijklnidende eon
cl·ns'ie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleite'I"S, HH. Van 
Leynseele en de Harven. 

2° KAMER.- 10 Aprill95l 
1° INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN· 

SLAG VAN AMB'l'SWEGE. - RAMING VAN HE'f 
\'EBMOEDELIJK BEDHAG VAN DE BELASTBARE IN· 
KOMHTEN VOLGENS 'l'EKENEN 0~' INDIOIEN VAN 
EEN HOGERE GEGOEDHE!D.- W'E'l'TELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN· 
SLAG VAN Al\lB'l'SWEGE. - RAMING VAN HET 
VERMOE,DELIJX B)l:DRAG VAN DE BELASTBARE IN· 
KOMSTmN VOLGENS DE TEKENEN OF INDICIEN 
UI'l'GEMAAK'f DOOR DE HUISHOUDELIJKE Ul'l'· 
GAVEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. - WET· 
TELIJKHEID. 

3° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - AAN· 
SLAG VAN AM'l'SWEGE. - TEKENEN OF INDICIEN 
VAN'EEN IIOGERE GEGOEDHEID.'- WAARDE VAN 
DIE VERMOEDENS. - SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR. DE RECH'l'ER OVER DE GROND. 

-!0 VERBREKING.- BEVOEGDIIEID. - ZA
KEN VAN RECHTSTHEEKSE BELAS1'INGEN. -
TERENEN OF INDIOIEN WAAROP DE ADMINISTRA· 
'l'IE HEEF'l' GESTEUND OM EEN AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE 'l'E YESTIGEN. - RECHTSJ\IO'l'IE· 
YEN DIE DE RECH'l'ER AANNEEM'l' 01\1 HET KA· 
HAIC'rER VAN VERJ\IOEDEN TE ERKENNEN OF TE 
ON'l'ZEGGEN. - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN YERBHEKING. 

5° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - AAN· 
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fil..\0 \"AN AMBTSWEGE. - STEUNT OP RET 
\'EHMOED WERKELIJK lNKO;\lEN. 

0° L'\KOMS'l'ENBELASTINGEN. - li.AN
~LAG \",\N AMBTSWEGE. - BEWJ,JS \"AN HE'l' 
,JUISTE TIEDRAG VAN DE BELASTBARE INJ(O:hi
STEN. - BEWI.JS HUR'J'ENil Ol' DE BELAS'l'ING

l'!.ICH'I'IGE. 

1 o 1·V wnneer rle admin·istr·a.f'ie een aanslnu 
vnn o.mbtswege vestigt, mn[J de r·nmin[J 
ran het vermoedeli)lc bed·ra.g vnn de be
lnsf/)(l.re inlcomsten [Je<Zann wor·den val
yens tekenen of ·inclicii3n waaru.it een 
lwuere grnncl van ge[!Oedhe·id bli.i let dan 
u it <Ze nangegeven inlwmsten (1). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende cle 
inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.) 

~o 1-Vnnneer cle aclministra.t-ie een aanslnr1 
van nmbtswege vestigt, ma{l de raminu 
1;a.n het vennoedelijk 1Je<Zrng vnn <Ze be
lastbnre inl.'omsten [Je<lawn worden vol
{lens ae tel;;enen of in<Zicii3n rtUgemnakt 
<loor <le huishoudelijke uitgnven van 
rZe belastingp/:ichti.ge (2). (Samengescha
kelde wetten betreffende cle inkomsten
llelHstingen, art. 57i en 56.) 

;:o De 1Jewijswaarde vnn cle vennoedens 
uit[JenwaJ•t doo·r <le tekenen of in<licfi'n 
·pa.n een ho[!e·re [JC[Joed.hwi<l, wnar-op de 
rulmin-istrat-ie steunt orn <le ctctr!slng vnn 
nmbtsweue te vestigen, 1Jehoor-t tot de 
sou.vereine beoonleling '!:an <Ze r·echter 
o·cer <Ze [JI'Ond (3). (Samengeschakelde 
wetten bdreffencle cle inkomstenbe
lastingen, art. 55 en 56.) 

Jo De r-echtsmoUeven, <lie cle rechter nan
neemt om llet lcwrnlcte·r · va.n ver-moe<len 
te erlcennen of te ontzeggen ann <Ze te
lieuen of in<Zicien tvctcti'OZJ <Ze a<Zministr·a
tie /weft gesteund om een annsln,q van 
a.mbtsweue te vesU[Jen, zijn aan <Ze con
trule vnn llet Hot van 1Jer-1Jre/,,in[J oud.er
morpen. 

(1) Zie verbr., 23 J\IIei 1950 (ATT. J'e,·b,·., 
-19.50, blz. 597; B-ull. en PAsrc., 1950, I, 669, met 
de conclusie van het openbaar ministerie) ; 
110ta 5 onder vm·br., 30 Mei 1950 (Arr. Yerbr., 
1950, blz. 408; B-ull. en PAsiC., 1950, I, 689); 
nota 2 onder verbr., 27 Juni 1950 (B-ull. en 
PAsiC., 1950, I, 757); conclusie. van het open
baar ministerie v66r verbr., 7 November 1950 
(B-ull. en PASIC., 1951, I, 125), 

(2) Raadpl. verbr., 7 November 1950 (B-ull. 
en PAsrc., 1951, I, 125, met de conclusie van 
het openbaar ministerie), alsmede het voor
gaand arrest. 

(3) Ret behoort de rechter over de grond de 
bewijswaarde van de vermoedens te beoordelen 
(verbr., 6 Mei 1946, Arr. J'e,·br., 1946, blz. 165; 
Bull. en PAsrc., 1946, I, 171); conclusie van het 
openbaar ministerie v66r verbr., 7 November 
1950 (B-ull. en PAsrc., 1951, I, 134). 

Ret bepalen van de bewijswaarde van feite-

3° In r1eva.l ·can nanslag ·can ambtswege, 
wordt de aanslag gevestigd, niet Oil het 
werloeli:ik inkomen, maar op het ver
nwed werkelijlv in/ramen (-!). (Samenge
schakdde wetten betreffencle de inkom
~tenbelastingen, art. 56.) 

6° TVanneer de administratie van arnbts
UJC[Je de annslng heeft gevestigd, ntst 
l1et 1Jewijs ran het j·wiste berlrag vnn 
.zijn belctstbnre inlwmsten op rle be
lnstin[Jplichtige (5). (Samengeschakelde 
wetten betreffentle de inkomstcnbe
lastingen, art. 56.) 

(AilMII\'!R'l'HA1'lE \'AN FINANCIEN, '1'. DUVIVIER.) 

ARREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 26 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over ltet enig midclel : scltencling van 
artikelen 97 en 112 ran de Gronclwet, 2·5, 
26, parugraaf 3, 55, varagraaf 1, alinea 4, 
en 5G van cle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij ko
ninklijk beslnit van 12 September 1936 en, 
Yoor zoreel noclig, bij cle beslniten yan 
:3 Juni 1941 en 31 .Jnli 1943, en 7 van de 
wet mn 16 October 1945 tot invoering 
van een extra-belasting op cle in' oOl·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, cloorclat het bestreclen 
arrest beslist dat cle uitgaven voor het 
lmishonden nit' cle berekening van de aan
:-;Jagen in de gewone belastingen moeten 
geweerd worden, clienvolgens de beslissing 
en de litigieuze aanslagen in cle gewone 
belastingen vernietigt in cle mate waarin 
deze overeenstemmen met de sommen in 
de belastbare gronclslagen als uitgaven 
van het huishouclen begrepen clan wan
neer, luiclens artikel 2G, paragraaf 3, ·van 

lijke elementen, in zaken van rechlstreekse be
Jastingen, behoort tot de sonvereine beoOl·de
ling van de rechter over de grond; zie onder 
meer verbr., 21 Maart 1950 (A1T. Ym·b,·., 1950, 
biz. 482; B-ull. en PAsrc., 1950, I, 516) ; 25 April 
1950 (Arr. Yerb1·., 1950, blz. 530; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 587, met de conclnsie van het 
openbaar ministerie). 

Raadpl. eveneens verbr., 27 Juni 1950 (A1'1·. 
Yerb1·., 1950, blz. 665; B-ull. en PAsrc., 1950, 
I, 757). 

(4) Raadpl. verbr., 23 Mei 1950 (Ar1·. Yerb1·., 
1950, biz. 597; Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, met 
de conclusie van het openbaar ministerie); 
30 Mei en 27 Jnni 1950 (A.1T. Ym·br., 1950, 
biz. 608 en 665; Bull. en PAsrc., 1950, I, 688 en 
757). 

(5) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
17 October 1950 en 10 April 1951 (zie hoger, 
biz. 59 en 459; B-ull. en PASic., 1951, I, 71 en 
548). 
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de samengeschakelde wetten, de uitgaven 
voor het onderhoud van het gezin uitga
''en van persoonlijke aard uitmaken, wel
ke niet van cle aan de bedrijfsbelasting 
onclerworpen inkomsten kunnen worden 
afgetrokken, en het aan het hof niet kon 
toegelaten zijn de aanslagen te wijzigen 
zonder na te gaan of de appellant het be
wijs van het juiste bedrag van zijn inkom
sten had bijgebracht, vermits het in het 
onderhavig geval een aanslag van ambts
wege geldt : 

0\'erwegendc dat het middel enkel de 
beslissiug bedoelt welke gewezen werd 
over de bijkomende in de kohieren van 
het dienstjaar 1947 opgenomen aanslagen 
in de inkomstenbelastingen, navorderin
gen van rechten ovpr de dienstjaren 1941 
tot 1945; 

0\'erwegende dat krachtens artikel 56 
van de samengeschakelde wetten, de liti
gieuze aanslagen ambtshalve op het ver
moedelijk bedrag van de belastbare in
komsten werden gevestigd ; 

Overwegende dat de raming van dit 
vermoedelijk bedrag vel'l'icht werd vol
gens tekenen of indicU!n waaruit een llo
gc>re graad van gegoedheid bleek dan nit 
rle aangegeven inkomsten; dat, onder de 
lmlicH!n welke door de ·ambtenaar-zetter 
werden aangenomc>n; het bedrag voorkomt 
van de uitgaven voor het lmisllouden van 
,·erwec>rder; dat het gescllilloopt over de 
vermoedens die nit dit bedrag dienen af
geleid te worden; 

Overwegende dat de waarde van de ver
moedens uitgemaakt door de tekenen of 
indicien tot de souvereine beoordeling van 
<le recllter over de grond behoort, maar 
dat de rechtsmotieven welke de rechter 
aanneemt om !let karakter van vermoe
den aan deze tekenen of indiciic\n toe te 
kennen of te ontzeggen aan de contrOle 
v;m het II of onderworpen zijn ; 

O'·erwegende dat het arrest aan de 
nitgaven voor het huishouden het karak
ter van tekenen of indicien waaruit een 
hogere graad van gegoedlleid blijkt clan 
de aangegeven inkomsten, ontzegt op 
grond van de beschouwing dat « zij ge
dekt kunnen zijn geweest door activa die 
v66r 10 Mei 1940 bestonden of door middel 
van niet belastbare inkomsten >> ; 

Overwegende dat het aldus stilzwijgend 
het bewijs er van eist dat de uitgaven 
van een belastbaar werkelijk inkomen 
voortkomen, en dit bewijs ten laste van 
de administra tie legt, dan wanneer, 
krachtens voormeld artikel 56, alinea 1, 
de aanslag niet op het werkelijk inkomen, 
doch op het vermoed wer kelijk inkom en 
wordt gevestigd; 

Overwegende dat, in geval van aanslag 
van amhtswege, de be}astingplichtige, bij 
toepassing van de tweede alinea van arti
kel 56, cle aanslag, gevestigcl op grond 

van het vermoedelijk bedrag van de be
lastbare inkomsten, enkel kan doen ver
nietigen door het bewljs te leveren van 
het juiste be drag van zijn inkomsten; cl at 
ter zake het arrest het karakter van ver
moeclen ontzegt aan cle inclicien van ·in
komsten uitgemaakt door verweerders 
uitgaven, nlet omclat deze het juiste be
drag van zijn inkomsten zou bewezen 
lwbben door aan te tonen tlat de uitgaven 
nit niet belastbare geldmiddelen voort
kwamen, cloch op grontl van de enkele 
onclerstelling dat zulks het geval zou kun
nen zijn; 

Overwegencle dat het arrest derhalve 
cle in het miclclel aangeduide bepalingen 
schendt; 

Om tlie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel voor zoveel het ver
klaart dat er geen groncl is om de als uit
gaven voor het lmishouden bepaalde som
men mocllt te nemen, dat er grond is om 
cleze post bij de berekening van de aansla
gen weg te laten, en in deze mate cle liti
gieuze belastingen nietig verklaart; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant van 
het gecleeltelijk vernietig·d arrest; veroor
tleelt vcrweerder tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

10 April 1951. - 2" kamer. - Voorzit
ter, rl;. Louveaux, voorzitter. - Verslag
yever, II. Sohier. - Gelijlcl~t-idende con· 
clnsie, H. Ganshof van der ll1eerscl1, ad
vocaat-generaal. - Ple'ite·r, H. Van Leyn· 
seele. 

1 c KAMER. - 12 April 1951 

REDJ<JNEN VAN DE VONNISSEN EN 
AURJDSTJ!JN. - BUTIGERLIJKE ZAKEN. -
EmL'l'SCHICIDING. - CONCLUSIES DIE AANYOE
BEN D"\T HE'l' WANGEDRAG VAN DE VERWEER
S'l'ER DOOH EEK DOOR. HAAR :MAN GEGEVEN 

TOELATING WERD UITGELOK'l' OF IN DE HAND 
GEWERICT. - AHHEST DA'l' YAS'l'STELT DAT DE 
'l'OELA'l'ING NA DE JCEITEN VAN WANGEDRAG 
\VEHD OEfJEVEN. - PARSEND AN1'\VOORD. 

011 de concl-nsies wnarbij de echtgenote, 
verwee1·ste1· tegen de e'is tot echtsche1-
ding, ctanvoert dctt hnn1· wctu gedrng doo·r 
een cloor hctct1' rnwiL gegeven toelaUnu 
werd uitgelolct of in de hnnd gewerlct, 
vcwstrelct het cw·rest een passend ant
woonl cloor vnst te stollen rlat cle toe
lating nn de fe1ten van wangedntg 
1Dercl .Qegeven. 
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(i'lllWD'HOMMES, 'l', GlLLCl'l'.) 

AHRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 229, 1101, 
1134, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
boek, 61, 7'7, 78, 141, 142, 462, 470 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
tloordat het bestreden arrest, ofschoon 
het erkent dat verweerder « aan zijn echt
genote een schriftelijke verklaring heeft 
toegestuurcl waarbij hij haar toelating 
gaf om met haar minnaar te leven >>, noch
tans het in die omstandigheden gepleegde 
overspel beschouwt als het noodzakelijk 
smadelijk karakter hebbencl om een 
rechtsgtoncl tot echtscheiding uit te ma
ken, zoncler cle conclusies te beantwoor
den welke desbetreffend door aanlegster 
werden genomen, clan wanneer 'gezegcle 
aanlegster bij conclusies liet gelden 
« dat de betrekkingen van appellante 
met de persoon A. C. niet als beledigend 
kunnen worden beschouwd door geinti
meerde clie zelf deze toestand veroorzaakt 
en in de hand gewerkt heeft >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de echtscheiding ten nadele van aan
legster toe te staan, onder meer steunt op 
de omstandigheicl dat cleze « in 19.U op 
heterdaad van overspel is betrapt ge
weest »; 

Overwegende dat het arrest, anderzijds, 
vaststelt clat de door aanlegster overge
legde « schriftelijke verklaring » van 
29 Mei 1942 dagtekent (in de tekst van 
!let arrest worclt evenwel ten gevolge van 
een materiele vergissing 1947' vermeld) ; 

Dat het arrest daardoor stilzwijgend, 
doch zoncler dubbelzinnigheid, vaststelt 
dat dergelijke schriftelijke verklaring het 
ten laste gelegd feit noch heeft kunnen 
uitlokken, noch in de hand heeft kunnen 
werken, vermits het in 1941 gepleegd was 
geweest; 

Dat het midclel feitelijke grondslag· 
mist· 
Ov~r het tweede midclel; schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 231, 1101, 
1134, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
boek, 61, 77, 78, 141, 142, 462, 47'0 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvorclering, 
TO van het Strafwetboek, 1 van de be
sluitwet van 22 Juni 1945 betreffende de 
daden die tijdens de vijandelijke bezet
ting werden gesteld om de actie van de 
weerstand te steunen (besluitwet van 
20 September 1945, art. 2), eerste onder
deel, doorclat het arrest als belediging 
van erge aard, die de echtscheiding ten 
nadele van aanlegster rechtvaardigt, de 
huiszoeking beschouwt die door haar en 

VERBR., 1951. - 30 

amlere personcn in 1944 in de woning van 
verweerder werd verricht, door te verkla
ren « dat zelfs in de onderstelling· dat tot 
zoclanige verrichting regelmatige machti
ging was gegeven geweest, appellante en 
haar vriend desniettemin welvoeglijk
heidshalve moesten nalaten er deel aan 
te nemen », en dit zonder de conclusies 
Yan aanlegster te beantwoorden, dan wan
neer deze bij conclusies liet g·elden « dat 
de overatie welke door de weerstand in 
de woning van geintimeerde werd ver
richt volstrekt regelmatig is geweest », en 
aanvroeg dat haar zou worden toegestaan 
te bewijzen « dat appellante tijdens de 
o01·log van de gewapende weerstand deel 
heeft uitgemaakt en dat de genaamde 
Clement, voorzien van een bijzondere op
dracht en van een door de bevoegde over
heid afgeleverde vrijgeleide en op dezer 
bevel, nadat een klacht regelmatig in
gediend was geweest, in de woning van 
cle geintimeerde te Ville-en-Hesbaye een 
hulszoeking deed», zodat aanlegster al
dus de tweevoudige grond van rechtvaar
cliging inriep welke het bevel van de 
overheid en de actie van de weerstand 
uitmaakten, tweede onderdeel, doordat een 
feit, waartoe regelmatig machtiging en 
bevel . werd gegeven geen belediging van 
erge aard kan uitmaken, zelfs indien het 
welvoeglijkheidshalve geboden was er 
niet aan deel te nemen, dan wanneer ar
tikel 231 van het Burgerlijk Wetboek als 
rechtsgrond tot echtscheiding alleen de 
beledigingen van erge aard aanneemt, ter
wijl de enkele belediging slechts als recht

. vaardiging van de echtscheiding be
schouwd wordt indien zij in zodanige 
mate van erge aard blijkt te zijn dat zij 
volstaat om de verbreking van de huwe
lijksband noodzakelijk te maken, welke 
erge aard in onderhavig geval niet vastge
steld wordt : 

Overwegende, enerzijds, dat .aanlegster, 
in haar conclusies v66r het Hof van be
roep, geenszins beweerde dat de overheid 
haar bevel had gegeven om in de woning 
van haar man een huiszoeking te doen, 
dat zij enkel gewag maakte van een bevel 
dat aan haar vriend werd gegeyen; 

Overwegende da t het arrest, door te 
beslissen dat aanlegster er zich welvoeg
lijkheidshalve moest van onthouden aan 
deze huiszoeking deel te nemen, op de 
conclusies een passencl antwoord heeft 
verstrekt; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
zijn dispositief niet grondt op een enkel 
beledigend feit, te weten de deelneming 
aan een huiszoeking; dat het daarenboven 
steunt op het wangedrag van aanlegster 
in 1941, en op het feit dat zij geldsommen 
onder zich houdt waarvan ha:ar vriend 
zich ten nadele van verweerder meester 
had gemaakt; 
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Dat alctns elk van de onderdelen van 
het mirldel feiteli,ike grondslag mist; 

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

12 April 1951. - 1" kamer. -· Voorzit
tcJ·, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Oonnart. 

Gelijkluidende conclttsie, H Raoul 
Hayoit de Termicourt, · eerste advocaat
generaal. Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 12 April 1951 
] 0 VEHBREKING.- BEVOEGDHEID.- MA

'l'ERIELE VERGISSING IN DE BES'l'REDEN BESLIS
Sll'iG. - BEVOEGDHEID VAN HE'!' HOF OU ZE 
TIC VEB.BETEREX. 

2° HEDENEN Y AN DE VONNISSEN EN 
ARRlDS'l'EN. - DuHGEHLlJKE ZAKEN. -
00NCLUS1E~ WAAHBIJ WOHDT S'l'AANDE GEHOU
DEN DA'l' EEN YORDEllJNG VAN EEN PA.l~TIJ NIET 
ONT\'ANKELI.JK IS O:r.I !!EDEN DA1' DE INGEROE
PEN V'"HR!NTENIS TEGENOI'El{ DIE PARTIJ NIET 
1\'EllD AANGEGAAN. - AHHES'l' DA1' DE VOIWE
lUNG ON'l'l' ANKELr.JIC VE llKLAA H'l' O:!I RED EN EEN 
MJNm;RJAHIGE ZI.JN l'EHSOONLI.JKE VORDERIN
GEN KAN UITOEFENEN. - GEEN PASSEND ANT
WOORD. 

Jo Bij de beoordeli-ng van cen voo·rz·iening, 
heett het Hot •van verbreldng de be
voegdheid om een mctteriele veTgissing 
te verbete1·en rlie duideUilc ttit het tekst
·verband van de best·J:eden besUssiny 
blijkt, nl. een materiele veryissing in 
rle aandwiding van de hoedan·igheid van 
een parUj ( rt]Jpellrmte in steele van ge
·inUmeenle) (1). 

2° F erstrekt geen pas send antwoord op 
de conclttsies waarbij wonlt strwnrle ge
hourlen dat de vordering van een pa.·rtij 
11iet ontvankelijk is om J'erlen dat de 
floor rlie pa1·tij ingeroepen ove1·een
komst niet tegenover haar, doch enkel 
tegenover haar moeder, wenl aange
oaan, het arrest flat rle vorrleriny ont
vankelijk verklaart om 1·eden rlrtt een 
minrleJ·jaJ·ige zijn persoonUjke voTde
Tingen kan ttitoefenen. 

(Dl~MOuLIN, 1'. IIONHON.) 

AllllEST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 .Tuli 1948 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

(1) Verbr .. 28 April en 15 Mei 1950 (An·. 
Verbr., 1950, blz. 542 en 584; Bull. en PASIC., 

1950, I, 604 en 652). 

Over llet eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Gronclwet, 203, 1134, 
JJ3a, 1317, 1318, 131\J en 1320 van llet Bur
gerlijk Wetbo(~k : a.) doordat het bestre
den arrest de vordering van verweerster 
Denise Honllon onhankelijk lleeft ver
klaanl, om de enige reden dat « een re
gelmatig gemaehtigde en bi,igestane min
derjnrige zijn persoonlijke vorderingen 
kan nitoefenen, onder meer die welke be
trekking hebben op het onderhoud waar
op hi.i recht had JJ, dan wanneer bi.i regel
matige conclusies aanlegster de ontvan
kelijkheicl van de von!ering van verweer
:,;ter had betwist wegens gebrek aan be
voegdheid in hoofde van deze om ze in te 
stellen, daar Denise Honhon (( niet aan
voercle in nood geweest te zijn JJ en dat 
<< aileen clame Boulbonl, de moeder van 
verween;ter, er in voorkomend geval 
zou toe gerechtigd zijn om de pensioens
aehterstnllen te vorderen tot schadeloos
stelling voor cle sclmlclen die zij ten be
hoeve van ha:.ll' dochter heeft gemaakt JJ, 

zoclat !let door het arrest opgegeven motief 
om de eis te ontvangen geen passend ant
woorcl op ltet opgeworpen middel uit
mnakt, wat met ltet ontbreken van motie
ven gelijkstaat, b) doordat het arrest geen 
autwoorcl heeft verstrekt op het door de 
conclusies van aanlegster opgeworpen 
mkldel volgens hetwelk de vordering van 
verweerster niet gegrond was om reclen 
clat << alleen dame Boulboul er in voor
komend geval zon toe gereehtigd zijn 
om de pensioensacltterstallen te vorderen 
tot schadeloosstelling voor de sehulclen die 
zij ten behoeve van haar dochter heeft 
gemaakt JJ, al:ilo het gerechtelijk contract 
en het aan de · akten l'erschuldigde ge
loof sehendend : 

Overwegende dat de door eerste ver
weerster Honhon Denise ingestelde vor
dering, onder meer, tot doel strekte haar, 
in hoeclanigheicl van schuldeiseres van de 
gemeenschap welke bestaan had tussen 
wijlen haar vader Honhon .Toseph en 
aanlegster Demoulin Marie, toe te Iaten 
op de goe(leren clier gemeenschnp een som 
voornf te nemen welke de achterstallen 
vertegenwoorcligt die haar vader in ge
breke was gebleven haar te storten ; 

0Yerwegende dat aanlegster Demoulin 
Marie bi.i eonclusies staande hield dat 
dit gedeelte van de vordering noch ont
vankelijk noch gegrond was, om reden 
dat Honhon .Toseph aan zi,in eerste vrouw 
Bonlboul .Juliette, en niet aan eerste ver
weerster, had beloofd haar maandelijks 
200 frank te storten tot onderhoud van 
eerste verweerster, nit hun huwelijk ge
sproten kind, en dat deze er dienvolgens 
niet toe gerechtigd was om in haar eigen 
naam de uitkering van de achterstallen 
te 1·orderen; dat alleen dame Boulboul, in 
voorkomend geval het recht zou hebben 
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ze te vorderen ten einde schadeloosstel
ling te bekomen voor de schulden die zij 
had gemaakt om in het onderhoud van 
eerste verweerster te voorzien; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de eis ontvankelijk en gegronii 
is om reden dat << een regelmatig gemach
tigde en bijgestane minderjarige zijn per
soonlijke vorderingen kan uitoefenen en, 
onder meer, die welke betrekking hebben 
op het onderhoud waarop hij gep.uren~le 
zijn minderjarigheid recht had; dat met 
wordt betwist dat wijlen Honhon Joseph 
er zich op 10 September 1931 toe verbon
den heeft voor het onderhoud van zijn 
dochter maandelijks een som van 200 frank 
te storten ll en dat de betaling van deze 
som sinds lVIei 1940 niet meer is geschiedt; 

Overwegende dat uit deze motieven van 
het arrest niet kan worden uitgemaakt of 
de verbintenis van Honhon Joseph, grand
slag van de eis, jegens de minderjarige 
zelf aangeg·aan was geweest, zoals deze 
llet beweerde, ofwel alleen jegens Bou~boul 
;Juliette, zoals aanlegster staande h1eld; 

Dat llet arrest derhalve geen passend 
antwoord op de conclusies van aanlegster 
verstrekt en artikel m van de Grondwet 
schendt; 

En overwegende dat llet tweede middel 
slechts hetzelfde dispositief van het ar
rest bestrijdt; dat het onderzoek er van 
geen belang meer heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het zegt voor recllt 
dat de gemeenschap Honhon-Demoulin er 
Loe gehouden is a an eerste verweerster, 
- welke het arrest door een materiele 
vergissing die duidelijk uit het tekstver
band blijkt, appellante noemt in stede van 
gei'ntimeerde, - wegens onderhoud een 
som van 11.800 frank te betalen voor het 
tijdperk van 1 Juni 1940 tot 30 April1944, 
vermeerderd met de gerechtelijke inte
resten sinds 7 April 1947, dat het aanleg
ster er toe veroordeelt de helft dezer som 
aan em·ste verweerster te betalen en over 
de kosten uitspraak doet; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Luik en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest ; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst ·de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

12 April 1951. - 1• kamer. - Voorzit
te1·, H. Wouters, raadsheer waarneme~d 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Chp
pele. - Geli.ikluidende concl7tsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. de Har
ven en della Faille d'Huysse. 

l• KAMER.- 12 Aprill95l 

OVEREENKOMS'.r. - BESLISSlNG DIE AAN 
EEN OVICHEENKOMS'l1 EEN llEPERKTER DRAAG
WIJDTE TOEKENT DAN DIE VOLGENDE UIT HAAR 
BEWOORDINGEN. - BESLISSING DIE NIET TOE
LAAT NA TE GAAN m• DE REOHTER OP DE WIL 
VAN DE OONTRAOTERENDE PARTIJEN GESTEUND 
HEE~'T. - 0FWEL OF HIJ VAN MEI\'ING IS 
GEWEEST DA'l', IN Sl'RIJD MET DE WIL VAN DE 
PARTIJEN, DE OVEREENKOMS1' SLEOHTS IN DIE 
MATE UITWERKING KON HEBBEN. - SOHEN· 
DING VAN AR'l'illEL 97 VAN DE GRONDWE1', . 

Is dubbelzinnig en schendt dienvolgens 
a1·Ulcel 97 van de Grondwet, de beslis
sing die aan een oven:enlcomst een be
pedcter draagwijdte toelcent dan uit 
haa1· bewoonZingen volgt, zonder dat 
het Hot van verb1·elc·ing Jean nagaan of 
de rechte1· zijn besliss·bng op de wil van 
de contracterende pa1·tijen gesteund 
heett, otwel op de beschouwing dat, 
hoewel de pa1·tijen een ande1· voonwmen 
hadden, de overeenkomst slechts in cUe 
mate wettelijlc uitwe1·Tcing leon hebben. 

(N. V. (( IIELVE1'1A ll, '1'. WUli'ELAICHE.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet O]J het bestreden 
vonnis, op 15 April 1949 door de Recht
bank van koophandel te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending· van 
artikelen !l7 van de Grondwet, 6, 1108, 
1129, 1134, 1170, 1174, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, van de bin
dende kracht van de. verzekeringspolis 
welke door de partijen op 8 November 
1941 werd onderschreven, en in het bij
zonder van artikel 33, paragraaf 3, van 
deze polis, alsook van het aan dezelfde ver
zekeringspolis verschuldigd geloof, en in 
het bijzonder aan hetzelfde artikel 33, pa
ragraaf 3, van deze polis, cloordat !let !Je
streden vonnis, na te hebben vastgestelll 
dat gezegde verzekeringspolis in haar arti
kel 33, paragraaf 3, voorzag dat verweer
der er toe verbonden was door aanlegster 
het voertuig te doen dekken welk hij 
ter vervanging van het verzekerd voer
tuig zon aankopen, en dit voor een tijd
perk gaande tot het einde van het ver
zekeringsjaar welk zou volgen op dat
gene dat op het ogenblik van de vervan
ging lopende was, en tegen het alst?en 
van kracht zijnde tarief, de vordermg 
van aanlegster, strekkende tot toepas
sing van dit beding, heeft afgewezen om 
reden dat de premieverhoging welke door 
aanlegster werd geeist enkel verricht 
was door een eenzijdige en willekeurige 
beoordeling van de conjunctuur door aan
iegster, dan wanneer dit beding in genen 
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llde de openbarc orlle of de goede zeden 
selwnd en bet, clerllalve, tnssen de partijen 
alll wet moest gelclen, clan wanneer dit 
beding geenszins ten gevolge had de ver
bintenissen van verweerder onbepaald en 
onbepaalbaar te maken, dan wanneer dit 
beding geenszins ten gevolge had de ver
bintenissen van verweerder aan een zui
ver potestatieve voorwuarde te ·onder
werpen, rl;m waJI!lPer tlit. bmling <le pre
mieverhogino· n·eenszins van een willekeu
rlge beoorcle'h~g van de zijde van aanleg
ster deed afbangen en de motivering van 
l!et bestre!len vonnis op een verkeer!le in
terpretatie van het betwiste beding 
steunt, dan wanneer de termen van het 
bestre!len vonnis alleszins niet toelaten 
met zelrerheicl uit te maken welke de 
wetsbepaling is volgens we'tke cle beweercle 
willekeurigbeicl van cle beoordeling van 
aanlegster bet betwiste becling van bin
dende kracht zon beroven, tlan wanneer 
de termen van het bestreden vonnis het 
Hof vun verbreking niet in de mogelijk
hei!l stellen te bepalen welke de wette
lijke princlpes zijn waarop de rechters 
over cle grond hun vonnis hebben Willen 
steunen, noch bijgevolg zijn recht van 
controle op de wettelijkheicl van de be
streden beslissing uit te oefenen : 

Ol'erwegencle dat nit de vaststellingen 
van llet bestreden vonnis blijkt dat arti
kel 33, paragraaf 3, van !1et tussen de par
tijen a_fgesloten verzekeringscontract be
vaalt dat de verzekeringnemer er zich 
toe verbindt, in geval van vervanging van 
llet overgeclragen voertnig, door de maat
schappij, aanlegster, het nieuw voertuig 
te doen clek)l:en tegen het tarief dat op het 
ogenblik van de vervanging van kracht 
was, en dit tot verstrijking van het ver
zekeringsjaar dat op het lopende verze
keringsjaar volgt; 

Overwegende dat, aanlegster de nako
ming van deze verbintenis door verweer
ller vervolgd hebbencle, bet vonnis haar 
vordering heeft afgewezen om de reden 
dat dit beding er de maatschappij enkel 
toe rechtigt overeenkomstig· het van kracht 
zijncle tarief op het ogenblik van de ver
vanging van de wagen een llogere pre
mie te eisen, indien het door de verze
kering gedekte risico, om reden van deze 
Yervanging verzwaard wordt, en in de 
mate dier verzwaring; 

Ove1;wegende dat de motieven van het 
vonnis niet toelaten nit te maken of de 
rechter als vaststaand heeft beschouwd 
dat de wil van de contracterende par
tijen geweest was aan artikel 33 van 
het contract niettegeilstaande de alge
meenheid van de termen van clit artilrel 
deze beperkte draagwijdte toe te kennen 
dan wel of hij van melling geweest is ·dat: 
hoewel de partijen een andere bedoeling 
harlden, gezegd becling slechts in deze 

mate wettelijke uitwerking kon hebben; 
Overwegende dat <leze dubbelzinnigheid 

nm de motieven lwt Hof in de onmoge
lijlrheid stelt de wettelijkheid van het 
tlispositief van het vonnis na te gaan; dat 
het clerhalve het in het middel aangecluid 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Om <lie redenen, en zonder dat er grond 
zij om de andere middelen te onderzoe
ken; v~·rbreekt het bestreden vonnis; be
Yeelt dat onderllavig arrest zal worden 
overgeschreven in cle registers van de 
HPclltbank van kooplwndel te Brussel en 
clat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
Yeroonlee!t verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar cle Rechtbank van 
koophunclel te Bergen. 

12 April 1951. - 1° kamer. - Voorzit
ter, H. IV Oliters, raadsheer waarnemena 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gil·oul. -
GelijJ,;lnidende conal·ttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Struye en della 
Faille d'Huysse. 

l o KAMER. - 12 Aprill95J 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
GRONO VAN NIE'l'-ON'l'I'ANICELI.JKHEID. 
BUHGERLIJKE ZAKEN. - GROND VAN NIET· 
ONTVANKELIJKHEID GEGROND OP STUKKEN 
DIE DE VERWEEHDER HAD MOE'l'EN OVERLEG
GEN. - 0VERLEGGING N!E'l' OYEREENKOMS'l'IG 
AR'l'IKELEN 15 EN 16 VAN DE WET. YAN 25 FE
BRUARI 1925 GEDAAN. - VERWERPING. 

2° AHBIDID (BEJSOHEJIUvliNG VAN DE). 
- BESLUI'l' VAN DE HEGEN'r VAN 11 FE
IlRUAlll 1946, ARTIKEL 38. - DOEL'l'REF
FENDE BESCHU'l'l'ING VAN DE MACHINES GEDU
RENDE BUI'l'ENGEWONE WEHKEN. - BE'l'EKE
NlS VAN DIE WOORDEN. 

3° GEHEJOHTSKOSTEJN. - YoonziENING 
IN VEHBHEKING. - BURGERLLJKE ZAKEN. -
KOSTEN \'AN DE MEMORIE. VAN WEDERAN'J'
WODRD. - TEN LAS'l'E VAN DE VERWEERDF..R 
IN \'ERBtmKING, ZELFS IN GEVAL VAN VERWER
PING. VAN DE VOOHZIENING. 

1° Kan nciet awngenomen worden, de g·rond 
vwn niet-ontvn~tlceUjlcheicl van de voor
ziening clie steunt op st·ttklcen d·ie cle 
ve1·weenle·r behoonle over te leggen, 
maar die hij niet ter g·rif]ie van het Hot 
vwn verb1·eking, oveTeenkomstig a·rt-i-
7.-elen 15 en 16 vctn de wet van 2.'i li'e
brnari 1925, heeft ove·rgelegd. 

2° Art-ikel 38' van het beslnit van de Re
uent dd. 11 F'ebntari 1946, houdende 
goeclke:uring van titels T en II van het 
Algemeen Reglernent betorejJende de ar
beiclsbeschMming, doo1· te bepalen dat 
fle machines d-ie Ujclens de 1titvoe1"ing 
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van bu'itengewone werlcen ,qevaadijlc 
mochten wonlen, zola:ng die we1·Twn aan
lupen, op een rloeltreffenrle wijze mo('ten 
beschut wonlen, legt niet het rwnb?·en
gen van een besclwtt'ingstoestel op in 
alle gevnllen van b11iiengewone we1'7cen 
die (]BV(ta1' oplBVB1'Bn,' WrLWJIBB1' het gaat 
om we1'7cen van korte rlmw, Tctmnen pas
senrle beveiligingsmaakegelen volstaam, 
i.nzonrlerheicl het sUlleggen vnn de ma
ch,ines of bijzonrle1·e V001'Z01'!Jen bij rle 
'll'itvoering van cle we1·ken. 

3° In geval van afwijzimg vnn een groncl 
vwn niet-ontvanlwlijlcheirl van rle V001'
ziening, moeten rle Tcosten van rle memo
de van werlentntwoorrl door rle ve1·
wee1·cler, d·ie rle ,q'I'Onrl vwn n'iet-ont
vankelijlche·irl heett opgewo1·pen, tV01'
rlen .r1edmgen zelfs ·in geva,l va.n ve1'-
1Ve1'1Jing va,n rle voon:'iening. 

(OHBIS'!'IAEi\'S, '!'. VEi\'NOOTSOHAP ~n;:'cucNBERGHS 
EN VAN DI.JIL) 

ARREST. 

HE'L' HOF ; - Gelet op de bestreclen 
urresten cloor het Hof van beroep te 
Brnssel gewezen, het eerste op 3 .Juni 1949 
en llet tweecle op 28 November 1\149; 

In zover cle voorziening gericht is tegen 
het OJ) 3 Jnni 1949 gewezen arrest; 

Over cle groncl van niet-ontvankelijk
lleicl, afgeleicl hieruit clat aanlegger in het 
arrest berust lleeft vermits hij fle tenuit
voet·legging er van heeft vervolgd cloor tot 
het bevolen getuigenverhoor te cloen over
gaan zonder enig voorbehoucl te maken 
nopens zijn voornemen het arrest nan het 
Hof van verbreldng te onderwerpen : 

Overwegencle 'clat cle groncl van niet-ont
vnnkelijkheicl steunt op stnkken welke 
bij de memorie van verweerster behoor
<len gevoegcl te z'ijn ; 

Overwegencle clat, volgens cle inventaris 
welke in cle memorie is vervat, cleze clo
eumenten het proces-verbaal van het 
rechtstreeks getuigenverhoor en cle bete
kening er van a an pleitbezorger zijn; 

Overwegencle echter dat g·ezegcle stuk
B:en niet overgelegcl zijn geweest ter 
griffie van het hof, zoals bij artikelen 15 
en 16 van de wet van 25 Febrnari 1925 
worclt voorgeschreven; 

·nat cle groncl van niet-ontvankeli.ikheicl 
clns niet 'kan aangenomen worden; 

Over het miclclel : schencling van arti
kel 38 van het Algemeen Reglement be
treffende de arbeiclsbescherming, goeclge
keurcl bij besluit van cle Regent van 11 Fe
bruari 1946, voor zoveel noclig, van arti
kel 1 van voormelcl besluit van de Reg·ent, 
en van artikel 97 van de Grondwet, door
dat, om de grief af te wijzen door aanleg
ger bij conclusies afgeleill hieruit dat ver
weerster de verplichtingen niet heeft nage-

komen welke haar door artikel 38 van 
voormelcl reglement waren opgelegd, het 
bestreclen arrest van 3 Juni 1949 het vol
gericle heeft beslist : « klaarblijkelijk be
doelt artikel 38 de bnitengewone werken, 
clit wil zeggen, clie welke van zo lange 
duur zijn dat er geen sprake van kan 
zijn cle machines zo lang stil te leggen )) , 
en alzo clefinitief de toepassing van deze 
bepaling heeft geweercl cloor haar, in 
weerwil van haar algemene termen, welke 
haar tdepassing geboclen, een beperkencle 
draagwijclte toe te kennen : 

Overwegencle dat bet bestreden arrest, 
in strijcl met hetgeen aanlegster staande 
houclt, niet beslist dat artikel. 38 van het 
reglement 'i'an 11 Februari 1946 enkel cle 
werken bedoelt << welke van zo lange clunr 
zijn dat er geen sprake van kan zijn de 
machines zo lang stil te leggen )) ; 

Dat het beslist dat dit de clraagwijdte 
van artikel 38 is, « voor zoveel het het 
aanbrengen van een beschnttingstoestel 
voorschrijft )) ; 

Overwegencle clat het hof van beroep 
onclerscheid maakt tussen het geval 
waarin cle cluur van de buitengewone 
werken alzo bepaald is en clit waarin zij 
binnen een kort tijclsverloop lnmnen wor
den uitgevoenl ; cla t in het eerste geva 1 
het aanbrengen van een beschuttingstoe
stel verplichtencl is, terwijl in het tweede 
geval bet ondernemingshoofcl aan cle voor
schriften van cle wet voldoet door pas
sencle beveiligingsmaatregelen te treffen, 
inzonderheid door bet stilleg·gen van de 
machines of bijzondere voorzorgen bij de 
uitvoering van de bevolen werken; 

Overwegencle dat cleze interpretatie in 
overeenstemming iR met de termen van 
voormelcl artikel 38. en dat het middel, 
clerhalve, niet kan worden aangenomen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
bet arrest van 28 November 1949 : 

Over bet middel : schending van arti
kelen 1317, 1319, 1320, 1350 en 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek, 452 vnn het Wet
boek van burgerlijke rechtsvorclering, en 
97 van de Grondwet, doordat, om het mid
clel'te verwerpen dat door huiclige aanleg
ger was afgeleicl hieruit clat verweerster 
cle verplichtingen niet l1eeft nagekomen die 
lmar opgelegcl waren cloor artikel 38 van 
bet Algemeen Reglement betrPl'f'Pmle de nr
beiclsbescherming, goeclgekeurcl bij besluit 
van de Regent van 11 Februari 1946, het 
bestreden arrest van 28 November 1949 
beslist clat het hof, bij zijn arrest van 
3 Juni 1949, definitief geoordeelcl- heeft 
clat cleze bepaling, in zover zij bet aan
brengpn van een beschnttingstoestel voor
schrijft, niet toepasseli.ik was, clan wan
neer, vermit~> het arrest van 3 .Jnni 1949 
desbetreffende van zuiver interlocutoire 
aarcl was, het bestreclen arrest van 28 No
vember 1949 zijn beslissing niet wettelijk 
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gemotiveerd heeft door aan het vorig ar
rest van 3 Juni 1949 een draagwijdte toe 
te kennen welke het niet had : 

Overwegende dat dit middel enkel 
wordt voorgebracht voor het geval dat, in· 
tegenstelling met de in het eerste middel 
vervatte verklaring, het arrest van 3 Juni 
1940 zou beschouwd worden als, zelfs 
wat de interpretatie van artikel 38 van 
het besluit van 11 Februari 1946 aangaat, 
slechts een interlocutoire beslissing te zijn; 

Overwegende dat, aangezi.en het arrest 
van 3 Jnni 1949, wat dit punt betreft, een 
eindbeslissing is, zoals blijkt uit het ant
woord dat op llet eerste middel werd ver
strekt, onderhavig micldel geen voorwerp 
uwer heeft; . 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt a:mlegger tot de vergoe
ding van 150 frank jegens verweerster, 
alsmede tot de kosten met uitzondering 
van de kosten van de memorie van weder
antwoorcl welke ten laste van verweerster 
gelegrl worden. 

12 April 1951. - 1e kamer. ~ Voorzit
ter, H. ·wonters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vorslaggever, H. de Olip
pele.- Gelijkl·wide1ule concl1tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en Van 
Hyn. 

le KAMER. - 12 April 1951 

1° HUUR. - VASTS'J'ELLING DAT RET HUUR
CON'l'RACT OP EEN BEPAALDE DATTJU VERBUO
KEN WERD. - VASTSTELLING DAT, OM DE 
\'ERHUTJUDE PLAA'l'S 'J'E ONTBUIMEN, DE HTJTJR
DER UITSTEL BEKOMEN HEEI!'T. - GEEN TE
GENSTRIJDlGHEID. 

2° HUUR. - HUISHUUR. - WET VAN 
31 ,JULI 1947. - BESLISSING V66R DE IN
VVEI{KINGTREDING YAN DIE 'VET GEWEZEN 
'Y1\ARTEGEN NIET IN BEROEP KAN GEKOl\fEN 
WORDEN WA1' DE GROND BETREFT. - BE
SLlSSING DIE DE ONTRUIMING DOOR DE HUUR
DER GIDLAS'l' OM EEN ANDERE OORZAAK DAN RET 
NIET-NALEVEN VAN ZIJN VERPLICHTINGEN. -
VERZE1' VOOR DE VOORZI'l'TER VAN DE RJCCHT
BANK VAN EERSTE AANLEG. - FlNIG VERHAAL 
DAT DE HUURDEH OPENSTAA'l'. 

3° VEHBREJKING. - 0PDRACH'l' VAN HET 
HOF. - BES'l'REDEN m:SLl~SING WAARVAN 
HET DIS!'OSITJEF OP EEN ONWETTELIJK M0-

1'IEB' R-US'l'. - BE\'OEGDHEID VAN HET HOF 0.1\oi 
EEN WET'l'ELI.JK HOTIEF IN DE PLAATS 'l'E 
8'fELLEN. 

1" Een vonn-is lwn, zonder tegenspraalc, 
vctststellen, enerzijds, elM een h-utwoon
traot sincls 15 A1tgust1ts 1946 verbroken 
is en, anderz·ijds, dat de h1wrde1· tot 
15 J1f aart 1947 een uitstel tot het ontrnl-

men van de ve1·hu·urcle plaats heeft be
l.'ornen. 

2° Wanneer, v661' de inwerlcingt1·eding 
van de wet van 31 Jttli 1947, een nog 
wiet ten 11'itvoe1-. gebm,chte beslissinr! 
'Wna1·tegen noi-et in be1'oep lean worden 
gelcornen wat de {!1'0nd bet1'ejt i.ngetre
rlen ·is, wellce cle ontntirning (!Clast orn 
een ande-re oo1·zaaJc clan het niet-naleven 
van de ve1-pl-ichtingen van cle htttwdC1', 
-is, volgens a1·tilcel 42, pa1-am·aaf 1, van 
gemeld.e wet, het enig verhaal dat de 
hmwcler openstaat het veTzet bij de i.n 
T•oTt gecl'ing zetelende voorzitter van de 
·rechtbanlc van eerste aanleg,· noch de 
1!rederechter, noah cle reohtbanlc in 
ee1'Ste aan leg k-nnnen, in clit geval, het 
1Joonleel van cle huw·ve1'lenging aan de 
hmtrrle1· toekennen. 

3° TVcmnee1· het best-reclen vonnis zijn dis
JlOs-itief op een onwettelijl.' motiet steuut, 
T•wn het Hot van verbrelcing het wette
li,ik motief, clctt het dispositief 1'eoht
vannl'i,qt, in cle plaats stellen (1). (Stil
zwi,igende beslissing.) 

(THIRION, 'I'. GlLLON.) 

ARREST. 

HIDT HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 Maart 1948 in hoger beroep 
gewezen door de Hechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Overwegende dat nit de regelmatig 
overgelegcle bescheiclen en stnkken van 
de procedure blijkt : 1 o dat verweerder 
op 22 Augustus 1932 aan aanlegster een 
tot handel bestemcl onroerend goed in 
lmur heeft gegeven; 2" dat ten gevolge 
van een eis tot verlenging welke door 
aanlegster op groncl van cle besluitwet . 
van 12 Maart 1945 wercl ingestelcl, een 
vonnis, gewezen op 14 December 1945 do.or 
de Vreclerechter van het kanton Seraing, 
de vordering niet gegrond verklaard 
lleeft, de door verweerder gegeven opzeg
ging gelclig verklaard heeft en aanlegster 
er toe veroordeelcl heeft de litigieuze 
plaats op 15 Augustus 1946 te ontruimen, 
om de reclen clat verweerder deed blijken 
van een rechtmatig belang om zich tegen 
de gerechtelijke verlenging te verzetten; 
3° clat de Hechtbank van eerste aanleg te 
Luik, op bet door aanlegster ingesteld 
lloger beroep, bij vonnis van n Juli 1946 oin 
dezelfde reclen voormelde beslissing beves
tigcl heeft, maar bovenclien aan aanleg
ster uitstel tot 15 l\'Iaart 1947 heeft toege-

(1) Verbr., 5 Januari 19±8 (Arr. T'e?'br., 1948, 
biz. 13; Bull. en PAsrc., 1948, I, 16, en de 
nola's 1 en 2). 
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staan; 4° dat aanlegster verweerder op 
27 December 1946 gedagvaard heeft ten 
eincle « overeenkomstig de besluitwet van 
12 Maart 1945 een nieuwe verlenging te 
bekomen >J, en claarenboven, ten einde te 
!wren zeggen dat zij cc er toe gerechtigd 
was het voorcleel te g·enieten vim het 
grendelbesluit betreffende de verhuringen 
van tot handel bestemde goederen Jl (be
sluitwet van 5 December 1946) ; 5° dat, 
steunend hierop dat deze eis de verlen
ging ten doel had van een lmnrcontract 
dat op 15 Augustus 1946 definitief werd 
verbroken, de Vrederechter van het kan
ton Seraing, bij vonnis van 22 October 
1947, de vordering niet-ontvankelijk heeft 
verklaarcl; dat de bestreden beslissing dit 
vonnis, waarvan zij de Inotieven over
neemt, bevestigd heeft; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 6 en 8 van de beslnitwet van 
12 Maart 1945, waarbij uitzonderingsbe
palingen van tijdelijke nard in zake hllis
lmnr ·worden voorzien, 1, 4, 5, 6 van de 
besluitwet van 5 December 1946, tot in
stelling van een voorlopig regime in zake 
het verstrijken van bepaalde hnishnur
overeenkomsten, 1, 3, 41, 43 en 44 ·van cle 
wet van 31 .Juli 1947, houdencle nitzonde
ringsbepalingen in zake huishuur, 1317, 
l31!l en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
over het ann de n.kten versclmldigde ge
loof, 1709, !719, 1728, 1738 van het Bur
gerlijk W etboek betreffende de lmur van 
goederen, 1244 van het Bnrg·erlijk Wet
hoek, wn.arbij ann de rechter de macht 
worclt verleend om in zekere gevallen aan 
de sclmlclenaars nitstel van betaling toe 
te staau, 97 van de Gromlwet ovet· de ver
plichting· de vonnissen met reclenen te om
kleden, eerste onderdeel, doordat het be
streflen vonnis, bij overneming van de re
clenen van bet beroepn vonnis van 22 Oc
hlber 1947, besHst clat het tussen de par
tijen afgesloten lmnrcontract op 15 Angns
tns 1946 door het eerste vonnis van 14 De
l'ember 1945, definitief verbroken is ge
weest, dan wanneer clit vonuis het hnnr
contract niet hec>ft verbroken, maar inte
g·emleel aanleggc>rs recht van bewoning 
gehandhaafd heeft, en het tronwens in 
boger beroep op !l .Juli 1946 gedeeltelijk 
gewijzig·d wercl, · nang·ezien de rechtbank 
van eerste nnnleg op die datum een von
nis heeft gewezen waarbij de bewoning 
tot 15 Maart 1947 verlengd werd; doordat 
het bestreden vonnis dus tegelijk het ge
loof dat nan de vonnissen van 14 Decem
ber 1945 en 9 .Juli 1946 versdmldigd is, en 
nrtikel 97 van de Grondwet geschomlen 
lweft door de tegenstrijdige motivering 
dn.t het hnnrcontract op 15 Augustus 1946 
tlefinitief verbroken zou geweest zijn of
schoon het recht van bewoning van aan
legster tot 15 Maart 1947 verlengd was ge
weest (schemling van alle in het middel 

aangeduide wetsbepalingen) ; tweede on
dercleel, cloordat het bestreclc>n vonnis, oor
delend dat appellante (aanlegster in ver
breking) tot 15 Maart 1947 enkel een uit
stel had bekomen, waardoor zij geen hoe
danigheid van lmurster verkreeg, weigert 
haar het genot van de wettelijke en van 
rechtswege toegestane verlenging toe te 
kennen welke bij de bPslnitwet van :i DP
cember 1946 en bij de wet van 31 .Juli 1947 
voorzien is, dan wanneer de huurder, 
welke na de verstrijking van de termijn 
een bij overeenkomst bepaald of door de 
rechter verleeml uitstel geniet, natuurlijk 
lmnrder van de verlmurder met dezelfde 
rechten en dezelftle verplichtingen blijft, 
op dergelijke wijze dat, indien het 
verlenen van een uitstel door de rechter 
aan aanlegster in verbreking niet de hoe
danigl\eid van hunrster heeft doen verkrij
gen, bet genot van clit nitstel haar even
min beroofcl !weft v.an deze hoedanigheid 
welke !mar eigen geworden was door het 
huurcontract dat op 22 Augustus 1932 afge
sloten was geweest; en clan wanneer de 
Vrederechter te Seraing en het bestreclen 
vonnis noodzakelijk de eis hadden dienen 
in te willigen, en aan aanlegster in ver
breking, huurster op 1 Augustus 1947, het 
genot van de wettelijke verlenging had
den moeten toe kc>nnen omdat : a) een 
vordering strekkemle tot het toekennen 
van de wettelijke verlenging bij hen aan
hangig was gemaakt geweest onder het re
gime van de besluitwet van 12 Maart 1945 
en van de besluitwet van 5 December 1946; 
b) de 'vorclering binnen de bij artikel 8 
van de beslnitwet vnn 12 Maart 1945 voor
ziene wettelijke termijnen ingestelcl werd; 
c) aangezien deze vordering aanhangig 
was bij de inwerkingtreding van de wet 
van 31 ;ruli 1947, gezegcle wet op haar 
toegepast werd (art. 41) en het bestre
clen vonnis bijgevolg aan aanlegster in 
verbreking het recht op de verleuging van 
rechtswege moest toekennen tot op de da
tum van het jaar 194!l overeenkomende met 
tle cla tum van de ingenottrediitg' (wet van 
31 .Tuli 1947, art. 8) (schending van alle in 
het middel aangeduicle wetsbepalingen) ; 
derde onclerdeel, doordat het bestreden 
vonnis aan aanlegster in verbreking het 
voordeel van de wettelijke verlc>nging ge
weigerd lweft, om cle enige reden dat het 
afgesloten hunrcontract waarcloor de par
tijen gebomlen waren, ov 15 Augustus 19.46 
definitief verbroken zou geweest zijn dan 
wanneer de wet van 31 .Juli 1947, welke op 
de bij haar inwerkingtrecling aanh angige 
geschillen toepasselijk is, volgens de for
mele parlementaire voorbereiding wette
lijke verlenging toestaat zowel ann de 
hunnlers als ann zekere bpwouer~>, vroe
gere huurders, wier huurcontract v66r 
1 Augustus 1947 een eiude had genomen, 
op clergelijke wijze dat de verbreking van 
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het huurcontract v66r cleze datum op zich 
zelf niet nooclzakelijk volstaat om de wei
gering aan aanlegster in verbreking de 
wettelijke verlenging toe te staan te recbt
vaarcligen en dat het bestreclen vonnis al
thans niet wettelijl;: gemotiveerd is (schen
ding van artikelen 1, 3, 41, 43, 44 van de 
wet van 31 Juli 1947 en 97 van de Gi·oncl
wet) : 

Over bet eerste onclercleel : 
Overwegende dat het litigienze huur

contract clefinitief verbroken is geweest 
door het feit zelf dat de vonnissen van 
14 December 1945 en 9 Juli 1946 de door 
verweerder gegeven ·opzegging geldig ver
klaard hebben en aan aanlegster bevolen 
hebben de verhuurcle plaats op 15 Augus
tus 1946 te ontruimen; 

Overwegende dat het uitstel, dat aan 
aanlegster door bet vonnis van 9 Juli 1946 
werd verleend, de juridische toestand tus
sen de partijen niet wijzigt, behalve wat 
cle geclwongen tenuitvqerlegging van de 
veroordeling aangaat; 

Overwegende clat er nit volgt dat de be
streclen beslissing, zonder zich tegen te 
spreken, l1eeft kunnen vaststellen dat het 
lnmrcontract sincls 15 Augustus 1946 ver
broken was, maar dat de rechter aan 
n anlegster een uitstel verlecnd had tot 
15 1\IIaart 1947, om de verhuurde plaats te 
ontruimen, dat er eveneens uit volgt 
dat zij het geloof niet miskend heeft dat 
aan de vonnissen van 14 December 1945 
en 9 Juli 1946 verschuldigd was; 

Over het tweecle en het dercle onder
dee! : 

Overwegencle dat het beroepen vonnis 
in zijn motieven, welke de bestreden 
beslissing overneemt, de vorclering be
schouwt als ten doe! strekkende « aan aan
legster het voorcleel van een nieuwe ver-
1 enging te cloen toestaan ll ; 

Overwegende clat de wet van 31 Juli 
1947, welke cle 1 Augustus daaropvolgencl 
in werking getreclen is, bij zijn artikel 40 
de besluitwetten van12 Maart 1945 en5 De
cember 1946 ingetrokken heeft; dat zij, 
krachtens haar artikel 41, van toepassing 
is op de geschillen die op het ogenblik van 
ltaar inwerkingtreding aanhangig waren; 
dat clus, naar luid van haar bepalingen, 
over de vordering· van aanlegster uit
Rpr:ut k moest worden geclaan; 

Overwegende dat artikel 42, para
graaf 1, van gezegcle wet het geval be
cloelt waarin, zoals ter zake, v66r haar 
inwerkingtreding e.en nog .niet ten uitvoer 
gebrachte beslissing, waartegen niet in 
beroep kan gekomen worden wat de grond 
betreft, ingetreden is, welke ontrniming 
gelast om enige andere oorzaak dan het 
niet nnleven van de verplichtingen van de 
huurder; clat het aan deze het recht ver
Ieent verzet aan te tekenen bij de in kort 

gecling zetelencle voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg ; 

Overwegende dat het alzo ingestelcle 
buitengewoon verhaal het enig midclel 
was waarover aanlegster beschikte om 
het bij artikel 3 van de wet van 31 Juli 
1947 voorziene voorcleel van verlenging te 
bekomen; dat, bijgevolg, noch de Vrede
rechter te Seraing, noch de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik in boger beroep, 
nan aanlegster het voordeel van die ver
Ienging mochten toekennen; 

Overweg·ende, derhalve, dat het disposi
tief van het bestreden vonnis wettelijk ge
rechtvaardigcl is ten aanzien van cle be
l)a!ingen welke toepasselijk waren op het 
ogenblik waarop het uitgesproken is ge
weest; 

W aaruit volgt clat het tweecle en dercle 
ondercleel van het midclel als van belang 
ontbloot moeten worden afgewezen; 

Over het tweecle miclclel : schencling van 
artikelen 1134 en 1135 van het Bnrgerlijk 
Wetboek, betreffende de gevolgen van de 
verbintenissen, 1317, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek over het aan de 
authentieke aide verschnldigde geloof, 
G van het Burgerlijk Wetboek anngaande 
rle wetten van openbare orcle, 1, 4, 5 en 6 
van de besluitwet van 5 December 1946, 
tot instelling van een voorlopig regime 
inzake het vePstrijken van bepaalcle huis
huurovereenkomsten, 1, 3, 41 en 44 van de 
wet van 31 Juli 1947 houclencle uitzoncle
ringsbepalingen in zake huishuur, 97 van 
de Gronclwet, doorclat het bestreclen von
nis, de motieven van de eerste rechter 
overnemend, met deze verklaart clat « de 
vordering ten doe! heeft aan aanlegster 
het voorcleel van een nieuwe verlenging te 
cloen toekennen ll en cleze vorclering niet 
ontvankelijk verklaart, nalatencl uit
spraak te cloen over de toepassing van de 
wettelijke verlenging welke door de be
sluitwet van 5 December 1946 en door de 
wet van 31 Juli 1947 wercl ingevoerd, clan 
wanneer, naar Iuicl van het exploot van 
rechtsingang del. 27 December 1946, de 
vordering van aanlegster in verbreking er 
niet enkel toe strekte « bij toepassing van 
de besluitwet van 12 Maart 1945 aan ver
zoekster het voordeel van een nieuwe 
verlenging te horen toestaan ll maar ins
gelijks tot voorwerp had « te horen zeg
gen voor recht dat verzoekster er toe ge
reclltigcl is het voorcleel van het grendel
besluit betreffencle de verhuringen van tot 
handel bestemcle goederen te genie ten, 
aangezien zij de plaats bewoont krach
tens een schriftelijk huurcontract van 
22 Augustus 1932 ... ll, en clan wanneer, 
vermits cle wet van 31 Juli 1947 van toec 
passing is op de aanhangige geschillen, 
de recbtbank bij welke het geschil na 
1 Augustus 1947 aanhangig was gemaakt 
nooclzakelijk diencle na te gaan of door 



-473 

deze wet geen verlenging van ambtswege 
aan aanlegster wercl toegestaan : 

Overweg·encle clat een vordering gegroncl 
op cle besluitwetten van 12 Maart 1945 en 
5 December 1946 bij cle rechter over de 
grond aanhangig was gemaakt; dat deze, 
volgens aanlegster, zou nagelaten hebben 
over de eis uitspraak te doen niet alleen 
in zover hij gegrond was op het tweecle 
dezer besluitwetten, cloch ook in zover 
hij steunde op de bepalingen van de wet 
van 31 Juli 1947, welke op de bij haar 
inwerkingtrecling aanhangige zaken van 
toepassing is ; 

Overwegende clat het beroepen vonnis, 
welk door de bestreden beslissing bij 
overneming van motieven bevestigd is ge
weest, beslist heeft dat de vordering 
« welke de verlenging van een huurcon
tract, clat op 15 Augustus 1946 clefinitief 
verbroken is geweest, ten doel heeft, niet 
ontvankelijk is >> ; 

Overwegende dat nit dit motief niet 
blijkt dat de rechter over de grond enkel 
antwoord verstrekt heeft op de eis in de 
mate waarin de verlenging krachtens de 
besluitwet van 12 Maart 1945 werd aange
vraagcl; clat, integendeel, er zonder club
belzinnigheid nit voortvloeit dat, naar 
tle mening van de rechter, noch de be
sluitwet van 12 Maart 1945, noch diegene 
van 5 December 1946, noch enige andere 
wetsbepaling hem toelieten de vordering 
aan te nemen ; 

w aaruit volgt dat het micldel feitelijke 
grondslag mist ; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

12 April 1951. - 1" kamer. - Voo1·zU
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. 

Gelijkl1tide11de conclnsie, H. Raoul 
Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaat
generaal. - Plel.tcr, H. Delacroix. 

2< KAMER.- 16 Aprill951 
1" VOORONDERZOEK IN STRAFZA

KEN. - ZAAK AANHANGIG BIJ DE KHIJGS
RAAD. - KRIJGSAUDITEUR ZONDER BEVOEGD
HEID TOT VERRICHTING VAN EEN DAAD VAN ON
DERZOEK. - BETEKENIS YAN DIE LAATSTE 
WOORDEN. 

2° VOOHLOPIGE HECHTENIS. - ON
WETTELIJK A~'GELEVERD REVEL TOT AANHOU
DING. - . 0NWETTELIJKHEID ZONDER INVLOED 
01' DE GELDIGHEI!l VAN DE BESLISSING VAN 
VEROORDELING. 

3° VOORONDERZOEK IN S'l'RAFZA
KEN. - KENNISGEVING DOOR DE KHIJGS
AUDITEUR AAN DE RAADSMAN VAN DE BETICHTE. 

- DATUM VAN DE TEHECHTZlTTING VAN DE 
KRIJGSRAAD. - -KENNISGEVING DIE DE ZAAK 
BIJ DE KHIJGSRAAD NIE'r AANHANGIG MAAKT. 

4° VERKNOCHTHEID.- STRAFZAKEN.
:iYIIL1TAIR GERECHTSHOF DA'r ZICH ONBEVOEGD 
\'ERKLAART 01\f ICENNIS TE NEMEN VAN EEN BE
'l'ICHTiliG. - 0NIJEVOEGDHEID GEGROND 01' 
HilT GEBREK AAN VERKNOCHTHEID 1'USSEN DIE 
BETICHTING E:S EEN ANDERE. - VEROORDE
LING GEGHOND OP FElTEN DIE DE EERSTE BE
TICHTING UITMAKEN. - TEGENSTRIJDIGE BE
SLISSINGEN. 

5° VERBREKING. - DRAAGWLTDTE. 
STRAI'ZAKEN. - VoonziENING DIE TWEE BE
SCHlXKINGEN \'A ;<I HETZELFOE ARREST llE
STRIJDT. - VERIJREKING GESTEUND OP DE 
TEGENSTRIJDIGHEID VAN DE TWEE BESCHIK
KINGEN. - VERBREKING VAN BEIDE BESCHIK
KINGE~. 

1" De daden, ~oactrtoe de k'l'ijgsamlitetw 
n ict nwe1· bcvoegd ·is over tc gaan nadat 
de zaalc bij de lwijgs1·aad aanhangig is, 
zijn cle daden van onclerzoelc, clat wil 
zeggen de daclen clic, wegens h1tn aa1·d, 
slechts wettelijk doo1· een magist?·aat
oncle1·zoelcs·rechter of door een 1'echt
sprel,cncl college lcnnnen ve1Yicht wor
clen. Habben clit lcaralcter niet de claclen 
clio, zonder opdracht van cen magis
tractt-onclerzoelcs?·echter, cloo1· een ojji
cie1' van ge1·echtelijlce politic lcnnnen 
·verricht wo1·den (1). 

:Jo De onwettcli,ilcheid in het (tjtcvcren va.n 
een bevel tot aanhoud·ino beoactn, is 
zonde1· invloed op cle geldi.rJheid van ae 
beslissing van vemonlelim g (2). 

3° De lcennisgcving, cloo1· de lc1'ijgsau.cU
te1t1' aan de 1·aaclsma1~ van ae beUchte, 
dat cle zaak op de ml van de terecht

·z'itt-inrJ van cle lc?'ijgsraacl wo1·dt ge
bracht, heett niet tot uitwerlC'ing ae· 
zaalc bij de lcrijgsmcul aanhangig tc 
malcen. 

4° Z·ijn tegenst?'ijclig, cle bcsliss·il1ff waar
bij het militai1· ge1·echtshof z·ich onbc
voegcl ve·rklaa1·t om van een betichtin[J 
lcenmis te ncmen, om 1·eden clnt .zij nict 
met een anclere betichting samenhau
oena is en de bcsl!issino waarbij clit hot 
ae 1Jetichtc wegens clie lctcttste telastleg
lting ve1·oo1·deelt doo1· hat bewijs ·van 

(1) Verbr., 7 en H November en 27 Decem
ber 1949 (AtT. Verbt·., 1950, blz. 114, H1 en 260; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 123, 157 en 280). In het 
uitzonderlijk geval dat de krijgsraad hem op
dracht tot aanvullende daden van onclerzoek 
heeft gegeven, verkrijgt de aldus afgevaardigde 
krijgsauditeur bevoegdheicl om ze te verrichten 
(verbr., 4 December 1950, zie hoger, blz. 158; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 201; zie eveneens 
verbr., 13 November 1950 [motieven], ·Bull. en 
PASIC:, 1951, I, 153). . 
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die inbreu k at te leiden nit (le teiten die 
tot grondslag V(tn de em·ste · betiohting 
(Uenen. 

5" WanneeT een vom·ziening twee be
sohilckingen va.n een zeltde a1·rest be
st1"ijdt en het hot de voorziening inwil
ligt om ?'eden dat die besohilclcingen te
genst?'ijdig z·ijn, trett de verbn3lcing de 
beide besohilclcingen (2). 

(WOESTYN.) 

AHREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 14 Maart en_ 9 Juni 1950 door 
het :M:ilitair Gerechtshof gewezen; 

I. Yoor zoveel de voorziening gericht is 
tegen het arrest op tnssengeschil van 
14 Maart 1950 : · 

Over bet micldel : scbending van arti
kel 44 van de wet van 15 Juni 1899 bevat
tende titel II van het Wetboek van straf
recbtspleging voor bet leger, gezegcl arti
kel 44 in gezegde wet door artikel 1 van 
de besluitwet nr 126 van 9 Maart 1940 in
gelast, van artikelen 29 tot 47 van het 
w·etboek van strafvorclering, van arti
kel 1 van de wet van 20 April1874 betref
fende de voorlopige hecbtenis, scbending 
van de rechten van de verdediging en van 
artikel 97 van de Grondwet, scbencling 
van de regels betreffende de aanhangig
making bij de rechtscolleges van onder
zoek en van nitspraak, doorclat, eerste 
onderdeel : a) het arrest van 14 Maart 
1950 slechts de verklaringen onder eed 
v66r elf! krijgsanclitenr gedaan na 19 De
cember 1944 vernietigt en nit de debatten 
verwerpt, clan wanneer al de later dan 
19 December 1944 nitg·evoerde· daden van 
onclerzoek door nietigheicl waren aange
tast, omdat zij door de krijsauclitenr ver
ricllt werden op een ogenblik waarop, van 
llet onclerzoek door cle aanhangigmaking. 
bi.i de krijgsraad outlast zijnde, -hi.i dien
volgens onbevoegd was om deze claclen nit 
te voeren; b) uitspraak cloencle zowel op 
grond van de noch vernietigcle noch nit de 
clebatten verworpen stnkken, als op groncl 
van bet v66r bet llof geclaan onclerzoek, 
het arrest van 9 Juni 1950 de nietigheden, 
waardoor zekere van deze stnkken waren 
aangetast, heeft overgenomen; tweecle on
clerdeel : a) bet arrest van .14 Maart 1950 
enkel de verklaringen v66r de krijgsandi
tenr onder eed afgelegd na 19 December 
1944 vernietigt en uit de debatten ver
werpt, clan wanneer door nietigheid waren 
aangetast aile chden van oitclerzoek vol
gend niet op 19 December 1944 doch op 
7 December 1944, datum waarop, volgens 
nit de stukken van bet dossier blijh:t, door 
de aanhangigmaking bij de krijgsraad 
de krijgsaucliteur van het omlerzoek out
last was; b) het arrest van 9 Juni 1950, 

oordelencle op grond van de niet vernle
tigde noch nit de debatten verworpen 
stukken zowel als op groncl van bet v66r 
het hof gedane onderzoek, zich de nietig
heclen, waardoor yersc:billencle van die 
Htnkken waren aangetast, lweft toege
eigend : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, behoudens de door 

het bestreden arrest nietig verklaarde cia
den en de afievering van een bevel tot 
aanhouding, de krijgsimditeur, na 19 De
cember 1944, geen daden heeft gesteld 
welke slechts~ door een onclerzoeksrechter 
of door een rechtsprekend college, met 
uitsluiting van de officieren van gerech te
lijke politie, mogen verricht worden; 

Overwegende dat de onwettelijkheid ge
pleegd door het afieveren van een bevel 
tot aanhoucling geen invloed heeft op de 
geldigheid van het onderzoek en van het 
vonnis over het strafbaar feit, dat het 
voorwerp is van de vervolging; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, om te beweren dat, 

in strijd met hetgeen het arrest beslist, 
de krijgsraad niet op 19 December 1944, 
doch vanaf 7 December 1944 kennis van 
de zaak kreeg, de voorziening aileen 
hierop steunt dat op deze datum de krijgs
auditeur een van de raadslieden van aan
legger ter kennis beeft gebracht clat cle 
zaak o]J de rol van de tereehtzitting Ynn 
de krijgsraad vnn HI Dpeember Jfi-H wen1 
g<>braeht; 

Overwegeude, enerzijds, dat geen wets
bepaling aan dergelijke kennisgeving het 
uitwerksel toekent om de zaak bij de 
krijgsraad aanhangig te makeu ; 

Overwegende, anderzijds, dat nit geen 
enkel stuk van de rechtspleging, waarop 
het hof acht vermag te slaan, blijkt dat 
de krijgsraad op een vroegere dntum dtm 
19 December 1944 kennis van de zank 
kreeg; 

Overwegende clat het middel niet kan 
anugenomen worden; 

Overwegende dat de substantiele of op 
strnf van nietigheid voorgescbreven 
recht.svormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenlwmstig de wet is; 

II. Yoor zoveel de voorziening gericht is 
tegen het arrest van veroordeling van 
9 .T uni 1950 : 

Over het milldel : schending van arti
kelen 227 van bet Wetboek van strafvor
tlering, 1 en 11 van de beslnitwet van 
26 .M:ei 1944 betreffencle de bevoegdbeid en 
cle rechtspleging in zake misd~den en 
wanbedrijven tegen de veiligheid van de 
Staat, 1 van de besluitwet nr 19 van 9 ,Ja
nuari 1945 tot aanvnlling van voormelde 
besluitwet van 26 Mei 1944 en 1 van bet 
besluit van de Regent van 18 September 
1945 waarbij de datum van de bevrijding 
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van llet gronclgebiecl worclt bepaalll, scllen' 
cling van de rechten van de verclecliging 
en van artikel 97 van de Gronclwet, cloor
dat : a) het militair gereclltshof, in zijn 
n.rrest van 9 Juni 1950, na verklaard te 
hebben dat de beticllting D (onwettelijke 
aanlwuding of heclltenis van de heer 
Kauffman) met de in de andere betichtin
g·en bedoelcle feiten niet samenhangend 
was, en zich, clienvolgens, onbevoegcl· te 
hebben verklnarcl om kennis er van te ne
men, niettemin cleze feiten ten titel van 
llewijs in acllt neemt om de betichting 0 
te bewijzen, en ze clientengevolge beoor
cleelt en berecht, wat het hof overigens 
verklllart onbevoegd te zijn om te cloen; 
1J) niettegenstaancle de stellige tekst van 
nrtikel 227 van het Wetboek van strafvor
clering, het militair gereclltshof in het ar
rest van 9 Juni 1950 beslist clat de beticll
ting D met een van de andere beticlltin
gen niet samenhangend is, en de feiten 
van cleze beticllting D niettemin voor 
vaststaancl houclt tot bewijs van de groncl 
van de betichting 0, wat kracllteus de wet 
cle samenhang insluit : 

Overwegende dat aanleg·ger, niet alleen 
verclacllt was van; te Brussel, op 22 eil 
23 Maart 1943, lletzij door het misclrijf uit 
te voeren, hetzij om aan de uitvoering er 
van rechtstreeks medegewerkt te hebben, 
lletzij door welke daacl ook tot de uitvoe
ring er van zodanige hulp verleend te heb
ben dat zonder zijn bijstancl het misdrijf 
niet kon gepleegd worden, door de aan
gifte van een werkelijk of denkbeeldig 
feit, wetens Armand Kauffmann aan de 
opsporingen, vervolgingen en gestrenghe
den vanwege de vijancl te hebben bloot ge
steld, met de omstandigheicl clat cle aan
gifte voor gezegde Kauffmann, en zonder 
tussenkomst van een nieuwe aangifte, een 
vrijlleidsberoving van meer clan een 
maand _ (betichting 0) tot gevolg heeft ge
had, inaar ook van, op dezelfde plaats en 
clntum, zonder bevel van de gestelcle over
lleclen en in de gevallen waarin de wet de 
aanhoucling· of de hechtenis van l}articu
lieren toelaat of beveelt, gezegde Kauff
mann te hebben aangehouden of cloen aan
llouclen of gevangen gehouden te hebben 
(betichting Dl; 

Overwegende dat !let bestreden arrest 
verklaart dat de militaire rechtsmacht 
onbevoegcl is om de in de tweede van die 
beticllting·en becloelde feiten te berechten 
om reclen dat deze betichting tot de be
voegdlleid van de gewone rechtsmacht 
belloort en dat er tussen cleze en de andere 
betichtingen, welke tot de bevoegdlleid van 
<le militaire rechtsmachten beh01·en, geen 
verb and van samenhang bestaat; clat het 
zelf er OD wijst dat de feiten, welke de 
betichting uitmaken, ann een willekeurige 
gevangenllo uding vreemd zijn ; 

Maar overwegende dat het bestreden 

arrest, tot staving van de beslissing waar
bij het aanlegger wegens de eerste van die 
beticlltingen veroonleelt, aanstipt dat, 
wapens en munitie ontdekt zijnde in het 
burean van Kauffmann, en door deze 
zijnde medegenomen geweest naar cle zetel 
van de algemene clirectie vnn de contrCile
diensten, aanlegger, oordelende dat deze 
wapens en munitie door Kauffmann zelf 
aan de Duitse overheid dienden afgegeven 
te worden, gezeg!le Kauffii:tann verplichttP 
onder voortclurencl toezicht van het per
soneel van wacllt in cle lokalen van de ad
ministratie de nacht door te brengen en 
hem's amlerdaags door clrie andere ambte
naren van cleze burelen tot aan de Kom
manclantur deecl begeleiden; dat llet ar' 
rest nit deze feiten afleidt dat Kauffmann 
gedwongen werd om de in zijn bezit ge
vonclen voorwerpen arm c1e vijancl nf te ge
Yen en clat, met zijn ondergeschikte alzo 
te verplichten tot deze overhancligi.J;lg over 
te gaan, de beklaagde de in de betichting 
becloellle aangifte gepleegd lleeft; 

Overwegende dat, naar luid van arti
ke1 227 van het W etboek van strafvorde- . 
ring, cle misdrijven samenllangend zijn 
namelijk wanneer de schuldigen de ene 
hebben gepleegd om zich het middel te 
verscll~J-ffen tot bet plegen van de andere, 
om de uitvoering er van te vergemakke
lijken of te voltrekken, of om de straffe
loosheid er van te verzekeren; 

Overwegencle, clienvolgeus, clat met, 
enerzijds, te beslissen clat er geen enkel 
verband van snmenllang bestoncl tusRPll 
cle misclrijven welke het voorwerp van ge
zeglle betichtingen uitmaken, en, ander
zijds, door llet bewijs van de in de eerste 
beticllting bedoelcle inbreuk af te lei
den nit de feiten welke tot grondslag van 
de tweede liggen, en met alzo ann te ne-
111en dat deze feiten gediend llebben om 
de eerste in brenk te . plegen, 0111 (le uit
voering er van te vergemakkelijken of te 
voltrekken, het bestreden arrest zijn dis
positief op strijdige motieven steunt, en 
door deze tegenstrijdigllcid, welke gelijk 
staat met een gebrpk nan 111oticYen, de in 
het micldel bedoelcle wetsbepalingen !weft 
gescllonden ; 

Om die reclenen, verwe.rpt de voorzie
ning voor zoveel zij gericht is tegen 11et 
door het Militair Gereclltsllof OD 14 Manrt 
1950 gewezen arrest; verbreekt bet ar
rest op 9 Juni 1950 door llet Militair Ge
rechtsllof gewezen voor zoveel cUt arrest 
het Militair Gerechtshof onbevoegd ver
ldaart 0111 kennis van de betichting D te 
ne111en en aanlegger wegens cle betich
ting 0 tot een gevangenisstraf van zes 
maanden en tot de kosten veroordeelt ; 
beveelt clat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in cle registers van het 
Militair Gerechtshof en dat melding er 
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van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger tot de helft van de 
kosten, de andere helft ten laste van de 
Staat blijvende; verwijst de zaak, alzo 
beperkt, naar het Militair Gerechtshof 
anders samengesteld. 

1G Aprh 1951. - 2° kamer. - Voo1·zU
te·r, H. de Cocqueau des :M:ottes, raads
lleer waarnemend voorzitter. - Ve1-slag
get,er, H. Yandermersch.- Gelijlclv·idende 
couclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleiters, 
HII. Delacroix en Struye. 

2" KAMER.- 16 April1951 
1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 

DE RECH'l'ER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - DRAAGWIJDTE VAN EEN GE
'l'UIGENIS. - PERKEN BTNNEN WELKE DE BE
OJRDELING SOUVEREIN IS. 

2" MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STHM'ZAKEN. - lVIIDDEL DAT AAN DE BESTRE
DEN BESLISSING VER\VIJ'l' EEN VASTS1_'ELLING 
TE HEBBEN GEDAAN WELKE ZI.J NIET INHOUDT. 
- l\fiDDEL. MIST IN FEITE. 

3° REDENEN Y AN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - CoNCLU
HIEs VAN DE BEKLAAGDE DIE SLECHTS LOUTERE 
BEWERINGEN AANVOEREN. - YASTSTELLING 
DOOR DE HECHTER OVER DE GROND VAN ~-EITE
LI.TKE OMSTANDIGHEDEN WELKE DIE BEWE
HINGEN 'fEGENSPREKEN. - GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

1 o De rechter over de uroncl /Jeoordeelt 
souverein ae zin en ae dntagwijdte van 
een uetuigenis, m:its zi:in interpretatie 
met de te1·men e1·van niet onverenig/Jaar 
is (1). 

2° 1liist feitelijke i;rolldslltg, het m·iddel 
rlat cle besh-eden beslissing verw·ijt een 
vaststellbng te hebben rJeclaan welke zi.i 
niet inhouclt (2). 

3° TVanneer cle conclu.sies va.n de /Je
lcla.a.gde slechts loutere bewe1·ingen na.·n
voeJ·en, is wettelijk .oemotiveenl cle be
slissing clie, om ze te verwe1·pen, feite
lijlce omstnncl'igheaen vnststelt wellce 
cUe bewe1·ingen tegensprelcen (3). 

{BELGISC'HE STAAT, MINIS'l'ERIE VAN OPENBARE 
WERKEN EN BERA'l', 'I'. SLAVENBURG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vormis, op 14 December 1950 in lloger be-

(1) en (2) Verbr., 26 .Tuni 1!}50 (A1'1'. Verbr., 
1950, biz. 656; Bull. en PAsrc., 1950, I, 748). 

(3) Verbr., 10 October 1949 (A·rr. Yerb1·., 
1950, biz. 67; Bull. en PAsrc., 1950, I, 72). 

roep gewezen door cle Correctiouele Recht
bank te Antwerpen ; 

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

Overwegencle dat uit geen stuk van cle 
reclltspleging blijkt dat eisers, burger
lijke partijen, hun voorziening- aan het 
openbaar ministerie betekend hebben; 

Dat er nit volg-t dat de voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn; 

In zover de voorzieningen gericllt zijn 
tegen de beslissing over cle bnrgerlijke 
vorcleringen : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing op een ver
keerde interpretatie van een getuigenis 
zou berusten en, dientengevolge, onvol
doende zou gemotiveerd zijn : 

Overwegende dat de zin en de draag
wijdte van een getuig-enis souverein door 
de rechter over de grand beoordeeld wor
den mits de interpretatie, welke hij van 
clit getuigenis geeft, met de bewoordingen 
ervan niet onverenigbaar is; 

Overwegencle clat, waar het het bestre
den vonnis verwijt te hebben aangeno
m:en dat de motorrijder op de linkerkant 
Yan de l:Jaan zou hebben gereden, het mid
del feitelijke grondslag mist claai· bewuste 
vaststelling geenszins door dit vonnis 
wordt geclaan; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid da t het best red \om vonnis de door 
eisers genomen conclusies niet beantwoord 
J1eeft en alzo niet voldoencle gemotiveerrl 
is· 

Overwegende dat bedoelcle conclusies 
slechts loutere beweringerr aanvoeren die 
teg-engesproken worden door de feitelijke 
omstancligheden welke het vonnis in llet 
licht stelt en waaro11 llet zijn beslissing 
ste1int; 

Dat het tweede middel insgelijks feite
lijke grondslag mist ; 

Om die red en en, verwerpt de voor:zie
ningen; veroordeelt ieclere eiser tot de 
helft van de kosten en tot een vergoeding 
van 150 frank jegens verweercler. 

16 April 1951. - 2• kamer. - Voo1'.<:it
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer· waarnemend voorzitter. - Ve1·slnu
gev81', H. Van Beirs. ---:-- Gelijlclu.idende 
aonc77t8'ie, H. Colard, advocaat-g-eneranl. 

2e KAM~R.- 16 April1951 

1° RECH'fBANKEN. - STRAI•'ZAKEN. -
YERVOLGING WEGENS \'ALSHElD JcZ< GEBRUIK 
YAN' VALF:lE STUKKEN. - ARBI~S'l' YAN·, YEH

OORDELING DA'l' VAS'l'STELT DA'l' DE VALSHEID 
EN IIET GEBR.UliC rAN DE- VALSE STPKKEN HE.: 
PLEEGD WERDEN MET HEl.' OPZE'l' DE BE'l'.ALING 
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VAN MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAXES 
TE ON'l'DUIKEN. - TOEPASSING VAN DE BJ,J 

ARTIKEL 207 VAN RET WETBOEK VAN DE MET 
RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAXES GESTELDE 
S'l'RAD'. - BEPALING VAN DE 'l'OEPASSELI,JKE 
WETSBEPALING. - GEEN WIJZIGING VAN DE 
FElTEN. - GEEN WIJZIGING VAN DE QUALIFI
CA'l'IE. 

2° MID'l' HET ZIDGIDL GIDLIJKGE-
STIDLDE TAXES. - GELDSTRAFFEN UIT
GESPROKEN KRACRTENS ARTIKEL 207 VAN RET 
WETBOEK VAN DE MET RET ZEGEL GELIJKGE
S'l'ELDE TAXES, - VOORWAARDELIJKE VER
OORDELING. - 0~WETTELIJKREID. 

3° VIDRBREKING. - VoonZIENING ~'ER TE
HECHTZITTING DOOR HET OPENBAAR MINIS
TERIE. - 0NWETTELIJKE VOORWAAHDELIJKE 
VEHOORDELING. - GEDEELTELIJKE VERBRE
KING. - GEVOLG llEPEilKT 'IOT RET BELANG 
VAN DE WET. - VERBHEK!NG ZONDER VER
WIJZING. 

1 o Door vast te stellen dat een bel.:laagde, 
vervolyd weuens valsheid en gebruilc 
va.n ·valse stttklcen, de valsheid en het 
yebru·ik e1·van gepleegd heeft met het 
OtJzet de betalinu van de met het zegel 
gelijkgestelde taxes te ontduilcen, en 
door tegen hem fle bij a1·tikel '207 van 
l1et Wetboelc van de met het zegel ge
lijkuestelde taxes van 29 Septembe·r 
1938 bepaalde straf tl'it te sprelcen, be
zmrlct fle 1·echter Z'ich e1· toe de toepas
selijlce stntf te bepalen; hij wijzi.ut 
noch de feiten, noch de q·u.aUficaUe e·r
·van (1). 

2° De voonvaardeUjke veroordel'ing mau 
niet wo1·den toegezJast op de geldst,·at
fen u'ituesprolcen lcrachtens artikel 208 
van het Wetlioelc van de met het zegel 
ueUfkuestelde taxes van 29 September 
1938. 

3° Op de voorziening ter terechtzitUnu, 
door het OtJenliar;w ininiste1"ie ingesteld 
op g·rond dat de scho1·s·ing van de ten
uU·werlegg·ing onwettelijk op een straf 
we1·d toegepast, heeft de gedeeltelijlce 
verbreMnu slechts uevolg in het belang 
·am de wet,· zij ueschiedt zonder ver
w·i}zing. 

(DE DOXCKEH EN PHOOUilEUH-GENERAAL 
BI.J HET HOB' VAN VEHBREKING.) 

ARREST. 

HID'l' HOl1~; - Gelet op het bestreden 
an·est, op 5 Januari 1951 door llet Hof 
van beroep te Brussel gewezen.; 

I. Over de voorziening van De Doncker 
Marcel : 

Over cie twee micldelen samen : het eer-

(1) Zie verbr., 14 Februari 1949 (A1·1·. Ye,·b,·., 
1949, biz. 121; Bull. en PAsrc., 1949, I, 133). 

ste : schencling van artikelen 97 van de 
Gromlwet, 191 en volgende van llet Wet
boek van strafvordering' en van het ge
loof dat ann llet gerechte1ijk contract 
is versclluldigd, doordat llet hof van be
roep, met iri hager beroep de qualificatie 
van valsheid en gebruik te wijzigen 
en -t.e vervangen door deze voorzien bij 
artikel 207 van de wet betreffende de met 
het zegel gelijkgestelde taxes, gewijzigd 
cloor artikel 15 van llet besluit van 
27 Maart 1936, op nieuwe feiten uitspraak 
heeft gedaan, welke ondersclleiden waren 
van die welke bij llet llof aanllangig wa
ren, clan wanneer llet llof van beroep de 
eerste qualificatie slecllts mocht wijzigen, 
indien llet ging om dezelfde feiten; llet 
tweede : schending van de recllten van de 
verdediging, doordat de qualificatie in lw
ger beroep niet mocht gewijzigd worden, 
claar, met andere feiteh te beoordelen dan 
{lie welke het voorwerp van de beticllting 
uitmaakten, het llof van beroep aanlegger 
van een graad van juridictie beroofde, 
doorda t aanlegger de gelegenheid niet ge
llad lleeft zijn micldelen tot verdediging 
nopens de feiten, welke llet voorwerp van 
cle nieuwe qualiticatie uitmaken, voor. te 
dragen, om reden dat, de procureur-gene
raal cle toepassing van artikel 207 gevor
clerd hebbende, nanlegger zich op dit ogen
blilc er toe beperkt heeft, zoncler de zaak 
ten grande te onderzoeken, over een tus
sengescllil te eonclucleren, namelijk oyer 
bet vraagpunt te weten of de feiten welke 
llet voorwerp van ·de nieuwe qualificatie 
uitmaken dezelfde zijn als deze van de be
ticllting, en dan wanneer het llof van be
roep, dat de zaak op 5 J anuari 1951 tot 
voortzetting llacl uitgesteld om aan aan
legger tm~ te la ten over de grand te con
eluderen, voorbarig op deze datum uit
spraak deed zonder hem te lloren, wat 
aanlegg·er belette gebruik te maken van 
zekere besclleiclen en een aanvullende nota 
betreffende de feiten van de beticllting 
neer te leggen : 

Over llet eerste middel en llet eerste on
- llenleel van llet tweede middel : 

Overwegende dat llet arrest vaststelt 
dat de valsheid en llet gebruik van valse 
stukken met een bijzonder opzet gepleegd 
werclen : lletzij met het opzet de over
dracllts- en weeldetaxes te ontcluiken en 
dat artikel 207 van de wet op de met llet 
zegel gelijkgestelde taxes op deze inbreu
ken toepasselijk is; dat· nit cleze beschou
wingen blijkt dat cle beticllting nocll aan
gaande de strafbare feiten nocll zelfs aan
gaande hun qualificatie gewijzigcl werd, 
en .llet·llof van beroep er zicll derllalve toe 
beperkt lleeft in .onderhavig, geval cle toe
passelijke wetsbepaling te bepalen; 

Ove1•: llet; tweede onclercleel· van llet 
tweecle ·mid del : 

Overwegende dat het middel op bew·e-
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ringen gegrond is welke steun vinden 
nocb in bet bestreden nrrest nocb in 
enig stuk van de recbtspleging waarop 
het Hof vermag acbt te slaan; dat, inte
gendeel, nit het proces-verbaal van de te
recbtzitting blijkt dat verweerder zich 
over de grond verde<ligd heeft en dat de 
zaak op 5 Januari 1951, niet tot voortzet
ting, docb voor uitspraak werd uitgesteld; 

Dat bet middel in feite niet opgaat; 
01·erwegende clat de substantHHe of op 

;;!:raf van nietigbeicl voorgescbreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de voorziening door de procu
reur-generaal ter terecbtzitting ingesteld : 

Over het middel : scbending van arti
kel 207, alinea 2, van de wet op de met 
het zegel gelijkgestelde taxes, gewijzigd 
door artikel 15 van bet besluit van 
27 Maart 1936, doordat het bestreden ar
rest, op tle bij toepassing van gezegd 
nrtikel uitgesproken geldstraffen, artikel !l 
van de wet van 31 Mei 1888 heeft toege
past: 

Overwegende, dat, luidens artikel 207, 
alinea 2, van de wet op de met bet zegel 
gelijkgestelde taxes, gewijzigd door arti
kel 15 van bet besluit van 27 Maart 1936, 
bet artikel 9 van de wet van 31 Mei 1888 
betreffende de voorwaardelijke veroorde
llng op tle kracbtens alinea 1 van gezegd 
artikel 207 uitgesproken geldelijke veroor
delingen niet toepasselijk is ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
beslist dat de uitvoering van de straf 
zal opgeschorst worden gedurende een ter
mijn van drie jaar, zo, geclurende dit tijd
Jlerk, de veroordeelde geen nieuwe veroor
<leling tot een hoofclgevangenisstraf van 
meer dan een maand wegens misdaad of 
wanbedrijf ondergaat; 

Overwegende dat, door artikel 9 van de 
wet van 31 Mei 1888 op de bij artikel 207 
voorziene geldstraffen toe te passen, bet 
bestreclen arrest de in het middel bedoelde 
wetsbepaling· gescbonden beeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening 
van Marcel De Doncker, veroordeelt hem 
tot de kosten; 

Eln uitspraak doende over de vordering 
van de procureur-generaal, verbreekt, 
flocb enkel in bet belang van de wet, bet 
bestreden arrest voor zoveel bet aan Mar
cel De Doncker een u!tstel van drie jaar 
heeft toegestaan wat aangaat de veroor
deling tot de geldboete van 206.906,76· fr. 
of een vervangende · gevangenis van drie 
maanden; beveelt dat onderbavig arrest 
zal overgescbreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding ervan zal gemaakt worden op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd ar
rest; zegt dat er geen aanleiding tot ver
wijzing bestaat. 

16 April 1951. - 2" Immer. - VooTzit 
ter, H. cle Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. - GeUjlchtirlende con
e7usie, H. Oolanl, ndvocaat-generaaL 

2" KAMER. -c- 16 April 1951 

1° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. 
S'l'RAFZAKEN. - VoonziENrNG DOOR DE BE
KLAAGDE. - J\IIDDEL DA'L' DE OVER DE PU
llLIEKE YOUDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE 
GEWEZEN BESLlSSING BES'l'RIJD'l'. - 0NONT
VANKELIJKHEID. 

2° VTIJRKEJEJR. - WEG DIE NlE'l' VERDEI~ 
LOOPl' DAN DE AANSLUI'l'ING. - VONNIS DA'l' 
VASTSTELT DA'l' ALLE VERKEER OVER DE AAN
SLUITlNG VERBODEN IS EN DAT HET DAARTO!c 
BES'l'EMDE VEHKEI~~HSTEKEN DE VVEGGEBRDI

KERS DAAltvAN YEHWITTIGT. - BESLISSIJ\G 
DA'l' DE WEG SECCNDAlR IS. - WET'L'ELI.JK
HEID. 

1° Is tot stwvino van de voom·iening van 
de beli;lanude niet ontvnnkelijlc, het mid
del dett de over de pubUeke vo1·ue1"inu 
tegen een meclebeklaagcle gewezen be
slissing bestrijdt (1). 

2° De 1·echter over de grand beslist wet
teli,jlc dat een openbare weu n·iet venler 
dan z·ij11 nnnslttiting met een ande1·e 
·weg loopt en, cl·ienvolgens, semtndair is, 
wanneer 1/!ij V(tststelt dat, ingevolue 
lw1·stelUngstve1·Jcen, alle verlcee1· ove1· de 
aanslu.iUng ve1·boden is en dnt het 
dna1·toe bestemd verlceerstelcen cle werJ
.IJCbruUcers (l(ta1·van verwittigt (2). (Kon. 
besl. 1 Februari l!l34, art. 5 en 51, dit 
laatste door het besluit van de Regent 
van 16 October HJ47 gewijzigcl.) 

(GHEYSEN, '1'. UOHYN EN BOONE.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 September 1950 in boger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Brugge; 

I. Over de voorziening gericllt tegen de 
besllssing over de publiekc vordering ten 
laste van eiser ingesteld : 

Overwegentle dat eiser g·een middel in
roept tot bestrijding van de beslissing in
zover zij te zijnen laste op strafrechte
lijk gebied uitspraak gedann beeft; 

,, 

(1) Zie vet·br., 15 Maart 1948 (Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 170) en 25 October 1948 (A•·r. 
Ve1·br., 1948, biz. 521; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 600). 
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Overwegende dat te clien opzichte het 
middel dat de beslissing bestrijllt inzover 
zij de publieke vordering ten laste van 
een medeveroorcleelde betreft, zonder be
lung is; waaruit volgt clat llet niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dut de bestreden be
slissing werd gewezen op een rechtsple
ging waarin de substantiele 011 of straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men ·werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordelingen overeenkomstig de 
wet zijn; 

II. 01·er de voorziening door eiser inge
stelcl als burgerlijke partij en als ver
weerder op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
nrtikelen !J7 van lle Grondwet, 3 van het 
lwsluit van de Regent del. 16 October 1947, 
lloudende wijzigingen aan het · Algemeen 
Ueglemcnt op de verkeerspolitie, meer in 
llet bijzonder van het door die wetsbepa
ling ingevoegd urtikel 51, 2°, van het hier
boven vermeld algemeen reglement, van 
artikel 54, 1, van het koninklijk besluit 
del. 1 Februari l!J34 houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, doordat 
het bestreclen vonnis, allloewel vaststel
lende clat de door eiser gevolgde weg ver
der dan zijn aansluiting met de door 
eerste verweerder gevolgde weg liep, niet
temin beslist lleeft dat de door eiser ge
volgcle weg secundair was en clat eerste 
verweercler verkeersvoorrang genoot, om 
reden clat, op de dag van llet ongeval, het · 
verkeer, wegens herstellingswerken, op 
de verlenging van de door eiser gevolgde 
weg afgesloten was, dan wanneer slechts 
als steeds secundaire wegen kunnen be
schouwd worden de openbare wegen die 
niet vercler dan de aansluiting lopen, 
en dat, anderzijcls, geen enkele bepa
ling van de wet de weg die verder dan 
zijn aansluiting loopt voor secundair 
lloudt wanneer het verkeer op zijn ver
lenging afgesloten is : 

01·crwegende dat de rechter over de 
grond, mits inachtneming van de feitelijke 
toestand der plants, wettelijk heeft kun
nen beslissen, overeenkomstig het door 
liet Algemeen Reglement op de verkeers
volitie gevestigd begrip,. clat een openbare 
weg niet vercler clan zijn aansluiting met 
een andere loopt, wanneer hij vaststelt 
rlat deze openbare weg verder dan de aan
sluiting met de andere voor het verkeer 
van alle voertuigen verboden is, en dat hij 
in het licht stelt dat de weggebruikers 
van bedoelcle weg door llet daartoe ver
eiste teken van deze toestand verwittigd 
zijn; 

Overwegenlle, inderdaad, llut de eigen
schap welke tot regeling van het verkeer 
aan de splitsingen, aansluitingen of krui
singen door het hierboven vermeld alge-

meen reg·lement met betrekking· tot de 
door de bepalingen van clit reglement aan
geduide kenmerken aan de openbare we
gen worden toegekend, degene is welke 
blijkt nit de uitwendige kenmerken ov llet 
ogenblik waarop de weggebruiker zicll 
i1aar deze reglementaire voorschriflen 
moet gedragen ; 

Dat, bij gebrek aan wettelijke begrips
omscllrijving van de woorden ((de ver
lenging van een openbare .weg vercler clan 
een aansluiting ll, hun de gebruikelijke 
zin client toegekend te worden van een 
gewone doorgang over de aansluiting ten 
opzichte van de weggebruiker die de aan
sluiting nadert; 

Overwegende dat, waar bet bestreden 
vonnis uit de feitelijke · vaststellingen 
afieiclt dat op de dag van het ongeval de 
baan Handzame-Eclewalle niet vercler dan 
de baan Kortemark-Koekelare liep en 
(( omwille van haar cloodlopen op de baan 
Koekelare-Kortemark, secundair was ll, 

geen enkele wetsbepaling heeft geschon
den; 

Dat het middel, derhalve, niet kan aan
genomen worden; 

Om· clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser tot de kosten en 
tot een vergoecling nm 150 frank jegens 
verweerclers. 

lfi April1951.- 2° kamer.- VoMzitter, 
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
I-I. Van Beirs. - Gelijklui·dende conchtsie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 16 April 1951 

1° MIDDELEN 'J'OT VERBREKING. 
VERKEER. - AANLEGGER VEROORDEELD OM 
YAN ZI.fli SNELHEID NIET MEESl'ER TE ZIJN 
GE/lLEVEN. - BESLISSING GEGROND HIEHOP 
OAT DE WEGGE!lRUIKER, MEl' WELKE HIJ IN 
AANRIJDING IS GEKOMEN, DE VERKEERSVOOR
RAliG GENOOT. - BESLISSING DIE DE INBREUK 
VAN RET VOORZIENIJAAR KARAKTER VAN DE 
HINDE[!NJS Al'HANKELJ,JK MAAK'J'. - NliDDE
LEN GES'l'EUND HIEllOP OAT DE VERREEBSVOOR.
HANG TEN ONRECITTE ZOU ERKEND GEWEES'l' 
ZIJN. - 0NTVANKELIJ"KHEID. 

2° VERKEER. - 0PENBAAR PLEIN. - GE
BRUIKELIJKE llETEKENIS VAN DIE WOORDEN. 
- FEITELIJKE IlESTANDDELEN. - SOUVE
REINE BEOORDELING DOOU DE RECHTER OVER 
DE GllOND. - BEPERKING VOLGEND UIT AUTI
KEL 3, 1°, VAN DE WEGCODE. 

1° De 1Jeslissing rlic rlc vc1·oorrlclin!l •uaib 
een 1Jelrlangcle om niet voortcln1·end vnn 
zijn snelheill mecster te zijn ac1Jle•>en 
(Wegcocle, art .. ]2), gronclt lderop dat 
cle wegge1Jntiker, met wellce hij in aan-
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ntlcing is ,qelco·men, de ve;·kee·rsvoo;yano 
r1enoot, doet de ·iu1Jre·ulc nfhangen. van 
het voorzieniJa.a·r kct·rnlcter vnn de Mn
dernis u:itgemactlct cloo;· het clOOT de ver
oordeelcle nange·reclen voert·wig. De ve·r
oonleelrle lean, clerhnlve, tot staving vnn 
z'i.jn voon;iening, m'iddelen annvoe;·en clie 
rtesteuncl zijn h;ierop dat het ten on
rechte is clnt de verlceersvoorrnng ann 
rle ;,vegge1Jndke;· e·rlcend we;·d. 

2° De reohter over rle gmna 1Jeo01·deelt 
souverein ae teitelijke IJestnncLdelen die 
toelnten cum de ntimten clie voor het 
openiJaa;· ve;·lcee;· opengestela zijn en 
cUe, in de 1Je1Jo1/.wde kommen, ;w;·maal 
doo;· d·ie woonlen, nnnr h~tn geiJru:ike
Ujlw IJetelcenis, wonlen awngedu1rl, het 
knrnkte;· vnn openiJcwr 11lein te erlcen
nen; bij z·ijn nrt-ilcel 3, 1°, bepe;·lct de 
Wegoocle zioh edoe te ve;·IJieden cUt 
knrnkte·r te e'/'l,;ennen cwn rle clelen van 
de openiJare wer1 die terzelfclert-ijd de 
7Jeide floor die IJepnling vennelcle Jcente
l,:encn vertonen (1). 

(GEORGE EN ANDEUEN, T. DELilAH.) 

ARREST. 

liiU'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 October 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Kortrijk; 

I. Aangaande Cle voorziening van eerste 
aanlegger : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van artikelen 3, 1 o, 54, 55 en 56, 
Yan het koninklijk beslnit van 1 Febrnari 
J 93-! (gewijzigd bij het beslnit van de Re
gent dd. 18 October 1946, artikel 7, aan
gevnlcl bij beslnit van de Regent del. 3 Ja
nuari 1947 en gewijzigcl door artikel 4 van 
het beslnit van de Regent del. 16 October 
l9±7J hondend reglement op het verkeer, 
1382 en 1384 van het Bnrgerlijk Wet
hoek, cloorclat het bestreclen vonnis, er
kennende clat ori cle grote markt te Moes
kroen waar de aanrijcling zich heeft voor
gedaan een wanclelweg is aangelegd die 
er de doorgangen aandnidt langswaar het 
verkeer van de voertnigen geregelcl wordt 
en, op een van deze doorgangen, deze 
door aanlegger gevolgcl, een spoorlijn 
loopt, verklaart << dat geen onderscheid 
client gemaakt tnssen het cleel waarop de 
spoorlijn loopt en het overige deel van dit 

(1) Zie verbr., 3 November 1947 (An·. Yerbr., 
1947, biz. 34'1; Bull. en PAsrc., 1947, I, 455) ; 
20 December 1948 (A1'1'. Verbr., 1948, biz. 646; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 732); 9 Januari 1950 
(Arr. Yerbr,, 1950, biz. 278; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 298). 

openbaar plein >> en dat de twee wegge
brnikers aan de voorschriften van arti
kel 56 van de W egcode onderworpen wa
ren, zonder na te gaan noch vast te stel
len clat gezegcle grate 1iiarkt te Moeskroen, 
krachtens het reglement op het verkeer 
niet het karakter van openbaar plein ver~ 
toonde, wegens cle bij artikel 3, 1°, ali
nea 2, van het reglement op het verkeer 
voorziene uitzonclering, clan wanneer deze 
tekst bepaalt dat (( de pleinen die bestaan 
uit verschillende rijwegen van ongeveer 
dezelfcle breedte als de daarop uitlopencle 
rijwegen en onclerling gescheiden zijn 
door een of meer verhoogcle wandelwegen 
waarop het voertuigenverkeer niet toege
laten is >> !let karakter van openbare 
pleinen niet hebben : 

Overwegende dat, ten laste van eerste 
aanlegger de betichting aannemend niet 
voortdurend meester van zijn snelheid te 
zijn gebleven, ·de bestreclen beslissing, om 
de veroorcleling nit dien hoofde te recht
vaarcligen, op de beschonwing stennt (( dat 
het inclerdaad ten gevolge is van deze 
overtreding van het voorschrift van arti
kel 42 van de Wegcode, dat Henri George 
aan Delbar de verkeersvoorrang niet 
heeft kunnen afstaan waarop deze recht 
had», het misdrijf alzo afhankelijk rna-

, kend van het voorzienbaar karakter van 
de hindernis nitgemaakt door cle aan
komst van het door Delbar bestnnrd voer
tuig, voorzienbaar karakter welk de ver
keersvoorrang insluit welke de beslissing 
ten voordele van Del bar aanneemt; 

Dat Henri George dienvolgens midclelen 
kan inroepen tot bestrijding van de be
slissing in zover zij een verkeersvomTang 
ten voordele van Delbar heeft aangeno~ 
men; 

01·erwegende llat de rechter over de 
groncl souverein de feitelijke elementen 
beoonleelt welke, ten aanzien van cle bepa
lingen die het verkeer en het vervoer be
heersen, toeiaten het karakter van open
baar plein te erkennen aan de rnimten 
die voor het openbaar verkeer opengestelcl 
zijn, en welke, in de bebouwde kommen, 
normaal door deze woorclen, genomen in 
hun gebruikelijke betekenis, worden aan
gednid; 

Dat het Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie zich onth01Iclt het begrip van 
openbaar plein waarnaar het bij zijn arti
kel 56 verwijst te bepalen en in artikel 3, 
l o, alinea 2, zich er toe beperkt het ka
rakter van openbaar plein te ontkennen 
aan de delen van de openbare weg die als 
dnrdanig zonden knnnen worden be
schonwd wanneer zij terzelfclertijd beide 
bijzonclerheden, welke het bepaalt, ver
tonen; 

Overwege?ide dat de rechter clit karak
ter wettelijli! heeft kunnen erkennen aan 
het gedeelte van· de openbare weg waarop 
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de annrijding zich heeft voorgedaan, al
hoewel hij, anderzijds, het bestnan vast
stelt van een van de ·bestanddelen dat 
alleen niet volstaat om dit karakter uit te 
sluiten; 

Dat, bij gebrek aan alle bepaalde be
twisting nopens dit punt, hij geen an
dere uitleg moest verstrekken omtrent het 
niet bestaan van het andere in gezegd ar
tilrel vermeld element; 

Dat, dienvolgens, uit geen enkel be
standdeel waarop het Hof acht vermag te 
slaan blijkt dat de rechter over de grond 
het voorschrift van gezegde bepalingen 
van het reglement zou miskend hebben; 

Dat derhalve de bestreden beslissing 
wettelijk gemotiveerd is; 

Overwegende dat het middel dienvolgens 
niet kan aangenomen worden; 

II. Aangaande de voorzieningen van 
de burgerlijk verantwoordelijke, Jean 
George, en van de burgerlijke partij, 
P. V. B. A. «Jean George» : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de reehtspleging waarop het Hof acbt 
vermag te slaan blijkt dat de voorzie
ningen zouden betekend geweest zijn aan 
de partij tegen welke zij gericht zijn ; 
dat de voorzieningen dus niet ontvanke
Jijk zijn; 

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

16 April1951.- 28 kamer.- Voor·z-itter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Vfwslctggever·, 
H. Van Beirs. - GeUjlcluidende oonoln-
8ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

l" KAMER.- 19 Aprill95l 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOORZIENING NIET BETEKEND AAN DE WER
KELIJKE WOONPLAA'l'S. - NIETIGHEID DIE DE 
VER,VEERDER NIET HEEFl' llENADEELD. 
VOORZIENING ONTVANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH TE 
YOOHZIEN. - VERENIGING ZONDER WINSTGE
VEND DOEL, AANLEGSTER. - VERENIGING VER
TEGENWOORDIGD DOOR DE LED EN Y AN DE RAAD 
VAN BEHEER DIE HAAR VOOR DE REOHTER OVER 
DE GROND VERTEGENWOORDIGDEN EN DOOR EEN 
ANDER LID WAARVAN DE BEVOEGDHEID BEWE
ZEN IS. - VOORZIENING ONTVAI'fKELIJK. 

(1) Verbr., 21 Juni 1949 (A,.,·. T'81·br·., 1949, 
blz. 407; Bull. en PASIC., 1949, I, 461); 26 J~
nuari 1950 (Arr. Ver·br·., 1950, blz. 336; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 361). 

(2) Zie verbr., 20 Januari 1944 (Bull. en 

VERBR., 1951. - 31 

so IIUUH. BRAND. - EIGENAAR DIE DE 
MOGELIJKimlD HEEFT 'IOEGANG TOT HET VER
HUUHDE GOED TE HEBBEN EN 'IOEZICHT EROVER 
Ul'r 'l'E OEFENEN. - 0MSTANDIGHEID DIE NIET 
VOLSTAAT OM DE HUURDEI~ VAN ZIJN VERAN'l'
WOORDELIJKHEID TE ONTLASTEN. 

1 o De nietigheirZ, die zou vom·tvloeien 
hierwit dat de voorziening niet aan de 
werlceUjlce woonplaats van ver·weer·der 
betelcend wer·d, lean n·iet worden aange
nornen zo niet wordt bewezen dat z·ij de 
belangen van de ver·weer·der· heett be
nadee!d (1). (Wetb. burg. rechtsvord., 
art. 17S; kon. besl. nr SOO van SO Maart 
1936, art. 10.) 

2° Is ontvanlceUjl.;, de voor·ziening inge
steld door een ver·eniging zonder winst
gevend doel, vertegentvoordigd door de 
leden van de r·aad van beheer· die haar, 
zonder opwerping, v661' de ·r·eohter 
O'Ver de groncl hebben vertegenwoordigd, 
en, bovendien, door een persoon van 
welke bewezen is dat hij van de r·aarl 
van be/1,eer deel ~tUrnaalct (2). 

so De omstand(qlwid dat de e·igenaar de 
rnogeUjlcheid heej't orn zioh tot het ve·r
h~turde goed toegang te versohajjen en 
toezioht emver· ttit te oej'enen, volstaat 
niet orn de hutwder· te ontlasten van de 
verantwoordelijlcheid die lcmohtens aru .. 
kel1133 van het Burger·lijlc Wetlioelc OlJ 
hem rust (3). 

(Y. Z. W. D. ABBAYE SAINTE GERTHUDE DES 
DAMES BENEDICTINES A LOU\'AIN, T. llERTELS 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Het Hof; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 October 1949 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; 

Over de gronden van niet-ontvankelijk
lleid, aangevoerd door verweerders, de 
ecbtelieden Bertels-Volders en afgeleid de 
eerste hieruit clat de voorziening niet ter 
werkelijke woonplaats van de medever
weerders, de echtelieden Devos-Bertels 
betekend is geweest zoals blijkt uit het 
exploot van betekening van het bestre
tlen arrest en uit de voorziening; de 
tweede, hieruit, dat de eenzelvigheicl der 
personen welke de aanlegg·ende vereniging 
vertegenwoordigen door de overgelegde 
stukken niet wordt bewezen : 

A. Overwegende dat verweerclers niet 
bewijzen clat de aangehaalde onregelma-

PAsrc., 1944, I, 162); 27 Juni 1949 (A1"1·. Ver·br., 
1949, blz. 414; Bull. en PAsrc., 1949, I, 473). 

(3) Zie verbr., 15 Februari 1934 (Bull. en 
PAsrc., 1U34, I, 172); 23 Januari 1941 (ibid., 
1941, I, 18, en de conclusie van de fl. Pro
cureur-Generaal Cornil); verbr. Fr., 20 Decem
ber 1885 (D. P., 1886, 1, 374). 
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tigheicl van tle betekl'nlng van de voorzie
ning hun belangen zou llebben benadeeld; 
clat, bijgevolg, de eerste groml van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aange
nomen (art. 173 van llet vVetboek van bur
gerlijke reclltsvordering, gewijzigd bij ar
tikel 10 van het koninklijk beslnit nr 300 
van 30 l\iaart 1936) ; 

B. Overwegende dat llet onder de vorm 
'~'an uitgifte overgelegd beroepen vonnis 
vaststelt dat dagvaanling werd gegeven 
DP 7 Febrnari 11!47, ten Yerzoeke van de 
vereniging zoucler win~tbejag << Abbaye 
Sainte-Gertrude ll, vervolging en beuanr
stigiug van llaar rand nm belleer, samen
gesteld nit ;ruft'ronwen Suzanne Lange, 
yoorzitter, Sabine Rensonnet, seereta
re~se, en Marie i\inylle; 

Da t nit geen enkel van de stnkken van 
de rechtspleging waarop het Hof acht 
vermag te slaan blijkt dat de regelmatig
lleicl nm de \"ertegenwoordiging van aan
legster v66r de rechters oYer de grond 
betwist zon geweest zijn; 

OverwL•gende dat aanlegster in llaar 
Yoorziening vertegenwoordigd is, zoals zij 
het zonder opwerping is geweest v66r 
de reclttscolleges bij welke de zaak voor
Llien aanhangig was, en daarenboven door 
Jnffronw Rubens; 

Dat, lletgeen laatstgenoemde betreft, 
lwt bewijs is gebracht geweest dat zi.i, 
door de algemene en bnitengewone verga
<lering van <le aanleggende vereniging van 
19 Mei 1947, tot lid van de raad van be
heer werd verkozen · 

Dat de tweede g1:ond van niet-ontvan
. kelijklleid niet kan worden aangenomen; 

Over llet enig middel : schending van 
artikelen 1134, 1135, 1147, 1302, 1315, 1349, 
li'li"iO, 1352, 1730, 17~1, 1732 en 1733 van het 
HnrgPrlijk IV Ptboek, !f7 van de Gronclwet; 
doonlat llet bestreden arrest, na vast
gesteld te ltebben dat het door annlegster 
aan verweerders verlnmrde goetl door 
brand vernield wercl, en dat aanlegster 
haar vordering op grond van artikel 1733 
van het Burgerlijk W etboek had inge
steld - en zonder vast te stellen dat de 
brand door toevnl of overmacht of door 
een gebrek in de bonw ontstaan was, 
noch dnt de brand door een naburig lluis 
wercl meclegedeeld -· de vordering van 
aanlegster, :;;trekkende tot \'ergoecling van 
tle sella de door de bra ud ann !let ver
llunrde goed toegebracllt, en !mar weder
eis, strekkende tot vermeerdering van de 
in eerste aanleg gevraagde vergoeding, 
he eft afgewezen om de enige red en da t 
aanlegster, in de persoon onder meer van 
llaar Moeder Overste toegang had tot dt• 
verllnurde lokalen, en dat, daarom, het 
cloor artikel 1733 van het Bnrgerlijk Wet
hoek iugesteld vermoeden ter znkP alle 
grond miste, eerste tak : wanneer op 
groml van de hierboven aangehaalde arti-

kelen verweerders het bewijs moesten le
veren van het feit dat de brand door toe
val, overmncllt of een gebrek in lle bonw 
ontstaan was of dat cle brand door een na
bnrig llnis werd medegedeeld, om van 
hun verplichting l!et verlmurde goed te
rng te geven in de staat waarin zij llet 
lmdtlen ontvangen en, clientengevolge, van 
de verantwoordelijklleid voor de brand 
outlast te worden, en wanneer geen en
kele wetsbepaling voorziet dat llet <loor 
artikel 173:3 vtm het Burgerlijk \Vetboek 
ingestelde vermoeden niet toepasseli jk is 
in de gevallen waarht de verlmurder toe
gang tot het verllnnrde goed lleeft: 

()yerwegen<le tlat de op artikel 1733 van 
llet Bnrgerlijk vVetboek gegron<le vorde
ring strekte tot herstel van de schade 
welke door de brand in de aan verweer
ders in lmnr gegeven lokalen nan aanleg
ster berokkend werd; 

Overwegende !lat ltet be~treden arrest 
be~list clnt llet vermoeden van verant
woonlelijklleicl Yl\11 lle llunnler, ingesteld 
bij artikel 1738 van het Burgerlijk Wet
bock, in onderllavig geval niet kan wor
<l<•n ingeroepen omclat het geteisterd goed 
toegankelijk was voor vreemde personen 
en mmH~li.ik voor aanlegster en llaar per
;;oneel, omstnmligheid, welke, aan de ene 
zijdc>, vom· aanlegster de mogelijkheid 
bootl OJJ llet litigieuze goed toezicht nit te 
oefenen en, aan cle andere zijde, llet toe
zicht van verweenlers van alle werkda
tligheid beroofde; 

Overwegende dat het arrest, om in dier 
vnege over de zaak te beslissen, arti
kel 1733 van het Burgerlijk Wetboek ver
krt>rd nitlegt met ten laste van de llnur
der van een lloor brand geteisterd goed 
e!·'n vermoeden van schuld in te stellen, 
welk gegrond is hierop clat de brand 
waarschijnlijk aan llet toedoen van de 
lmnrder te wijten is, en dat de verhnur
der zich in de onmogelijkheid bevindt om 
over llet n~rllnnrd goed toezicht nit te 
oefenen; 

Overwegende, inderdaad, dat arti
kel 1733 van llet Burgerlijk Wetboek, lui
dens hetwelk de hunrder verantwoorde·
lijk is voor brand, tenzij hij bewijst dat 
deze door toeval of overmacht of door 
een gebrek in de bouw is ontstaan, of dat 
de brantl door een naburig hnis wercl me
degelleeld, zonder meer op llet bijzonder 
geval van brand de verplicllting· toepast, 
welke contractueel op de lluurder rust, 
llet gehunrde goed terug te geven, en 
vervolgens de voorwaarden van outlasting 
van deze principHHe verplichting bepaalt; 

Overwegende dat, door er zich toe te 
beperken er op te wijzen dat aanlegster de 
mogelijkheid had om zich tot het verhuur
de goed toegang te verschaffen en er 
over toezicht nit te oefenen, en dat 
ieder toezicht door verweerders bijge-
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yoJg nm alle werk<lacligheid was beroof<l, 
:wuder vast te stellen dat de litigieuze 
brand noo<lzakelijk aan een ami de huur
ders vreemd feit client te worden aauge
rekend, het arrest de wetsbepaling heeft 
geschonden waarop de vorde~;ing gegrond 
was en in !let eerste onclerdeel van !let 
middel ingeroepen wordt ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op !let tweede onderdeel, verbreekt !let 
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van het Hof van beroep te Brus
sel en dat melding ervan zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
Rlissing; ·veroordeelt verweerders tot de 
koRtf'n; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroe11 te Gent. 

liJ April1951. -1° kamer.- VoorzUter, 
H. vVouters, raadsheer waarnemend voor
zittm:. - Tfe·rslaggever, H. Bareel. - Ge
lijkl-nidende conclusie, H. Roger Janssens 
tle Bisthoven, advocaat-generaal. - Plei-_ 
tcrs_, HI-I. Stl:uye en Demenr. 

2e KAMER. - 23 April 1951 

OPENBARE ZEDENSCHENNIS. 
SCHENNIS IN EEN PR-IVATE PLAATS GEPLEEGD. 
- VOOR-WAAR-DE VEREIST OPDAT ZIJ HE'f KA
RAK1'ER VAN OPENBARE ZEDENSCHENNIS ZOU 
HEBBEN. 

De openbare zedenschennis, door een pe-r
soon op een andere in een private plaats 
[Jepleegd, is dan alleen een openbare ze
rlenschennis indien een derde pe1·soon 
de alrlus [Jepleeglle handelingen heett 
gezien of heett lcnnnen zien, zonder dat 
de schiklc-ing de1· plaatsen te dien einde 
moest [Jewijzi[Jd wo·rden; de tegenwoor
(Ughe-icl a7leen van het slachtofje1· bij 
cle handelingen ve'l'wezenlijlct de open
b(t-a.rheid niet (1). (Strufwetb., art. 385.) 

(R .... ) 

ARR-EST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Juni 11J50 door het Hof van 
heroep te Brussel gewezen ; 

Over hct enig middel : schending van 
artikelen 372, 373, 383, 38G van het Straf
wetboek, van artikel 97 van de Grondwet, 
cloorclat het bestreden arrest, dat aanleg
ger van de betichting van aanranding van 
de eerbaarheid vrijspreekt, hem wegens 
ovenbare zedenschennis veroordeelt, om, 

(1) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PABIC., 1951, I, 572. 

geneeslleer zijnue, clie een minderjtuige 
boven de volle leeftijd van lG jaar behun
dekle, in zijn kabinet, op de versoon van 
deze minderjarige, bij afwezigheid van 
alle getuige, een behandcling te hebben 
uitgeuefend welke het bestreden arrest 
aanziet als zijncle '' op therapeutisch ge
biecl van een volkomen illusoir nut, en 
naar de plichtenleer en naar de zeden on
aannemelijk, en welke met de geest Yall 
wetenschappelijke nasporingen niets te 
zien heeft ll, dan wanneer de in het arrest 
beschreven feiten, in de veronderstelling 
dat zij bewezen zijn, geen enkel van de 
kenmerken verenigen, namelijk van open
baarheid welke tot de betichting van open
bare zeclenschennis vereist zijn en slecllts 
gebeurlijk onder de betichting van aanrnn
ding van de eerbaarheid konden vallen, 
weg·ens welke aanlegger is vrijgesproken : 

Overwegende dat het bestreden' arrest 
vaststelt dat aanlegger driemaal, onder 
voorwendsel van geneeskundige behande
ling op de persoon ·van de minderjarige 
Marie-Jose H ... , in zijn kabinet handelin
gen heeft gepleegcl welke de eerbaarheid 
kwetsen naar de zin van artikel 385 van 
het Strafwetboek; dat hij deze handelin
gen met bewuste wil heeft gepleegd we
tende dat Marie-Jose H ... , wier minder
jarigheid hem bekend was, claarvan de ge
tuige zou zijn ; 

Overwegende dat het arrest alzo de 
openbaarheid, vereist voor !let bestaan 
van het misdrijf van openbare zedenschen
nis, voorzien bij artikel 385 van het Straf
wetboek, heeft doen afhangen van de en
kele aanwezigheid van llet slachtoffer van 
cleze onzedelijke llandelingen in een pri
vate plaats welke !let kabinet uitmaakt; 

Overwegende dat de bij artikel 385 be
doelde openbaarheid vereist dat de onze
delijke handelingen, in een private plaats 
gepleegd, ten minste door een getuige kon
clen gezien worden, zonder dat de schik
king der plaatsen te clien einde diende ge
wijzigd te worden; dut de tegenwoonlig
lleill aileen v>in llet slaclltoffer in de vri
vate plaats de vereiste openbaarheid 
niet verwezenlijkt : 

Overwegende clat het bestreclen arrest, 
met te beslissen zoals het deed, de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Om die reclenen, verbreekt het bestrP
den arrest; beveelt dat onderllavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigcle beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar !let Hof van beroep te 
Luik. 

23 AprilliJ51. - 2° kamer. - Voorzitte·r 
en versla{Jgever, H. Fettweis, raadsheer 
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waarnernencl vom·zitter. - Gelijlcluidende 
conclusie, H., Raoul Hayoit de Terrni
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
te·r, H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER.- 23 Aprill95l 
1° V ALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRU'

TEN. - ALGKMENE TELLING VAN DE MOTOR
VOER'l'UlGEN. - AANG!F'l'E. -VALSE AANDUI
DING VAN DE ElGENAAR. - KAN EEN VALSHEID 
IN GESCHHllfTEN UITJ\fAKEN. 

2° REOH'l'EN VAN DE VERDEDIGING. 
- S·rRA~'ZAKEN. - DOOR HET STRAFWE'l'
BOEK VOOHZIE1~E MISDAAD OF W ANm;DRIJF. -
BEKLAAGDE VE!WOLGD WEGENS DEELNEMING 
AAN HE'l' MISDHIJF YOLGENS EEN VAN DE BIJ 
ALINEA'S 2 OF 3 YAN All'l'IKEL 66 VAN HET
ZELFDE WETBOEK llEPAALDE WI.TZEN. - VER
OORDELING 'VEGEl\'8 RECII'l'SREEKSE AANZET
TING TOT HET MISDHIJF. - BEKLAAGOE NIET 
YERWITTIGD. - SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VlGRDEDIGlNG. 

1 o De vermelcling, in tle bij art-ikel 3 van 
cle besl·witwet van 31 .J an'l/(Wi 1945 be
cloelcle (Ut11g·ifte, van een va.lse ·identiteit 
van cle e·irJCIUut1' vwn een rnotorvoertttig 
lcctn een V(tlshehl in geschTiften tlitma
Jcen. 

2° Wanneer een pe·rsoon vervolgcl wo1·at 
wegens deelnerning aan een floor het 
8t1·afwetboelc voon;:;iene rnisclaad of 
~V(tnbe(l'/'ijf, volgens een van cle bij ali
nea's i2 of 3 van a1·tilcel 66 van hetzelf(le 
wetboelc bepaalcle wijzen, mag cle 1·ech
te1· ove1· cle grand hem, zoncle1· van ae 
~vi.,iz·iging van qtta.lificntie te ve1··wittigen, 
n·iet ve·roonlelen wegens 1·echtstreekse 
a. a nzettinu tot rlie misdaa(l of rl-it wa.n
bc(l'/'ijf (1). (Strafwetb., art. 66, al. 4.) 

(SAIN'l'ES EN ANDEREN.) 

ARHEST (2). 

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

I. Aangaande de voorziening van Mau
rice Saintes : 

Overwegencle dat aanlegger tot een en
kele straf van een maancl gevangenisstraf 
en een geldboete van 26 frank werd ver-

(1) De beklaagde, die als dader van een 
door het Strafwetboek voorziene misdaad of 
wanbedrijf vervolgd is, wordt daardoor zelf 
vervolgd zowel wegens een daad van recht
streekse uitvoering van het misdrijf, als we
gens een van de bij aline a's 2 of 3 van arti
kel 66 van hetzelfde wetboek bepaalde daden 
van deelneming. Maar hij mag niet we.gens de 

oordeeld : n) om, in een aangifte model A 
voor de inscllrijving van een autovoer
tuig, voorzien bij de besluitwet van 31 .Ja
nuari 1945, valselijk de hoedanigheid van 
eigenaar van clit voertuig te hebben gena
men en, om met bedrieglijk opzet, van 
deze valsheid gebruik gernaakt te hebben 
(betichting II, A) ; b J om verzuimd te 
hebben een vrachtauto aan cle Dienst van 
llet sequester aan te geven (betich
ting III) ; 

Over het 'eerste micldel : afgeleid hieruit 
dat de naam en woonplaats van de eige
naar van het geteld voertuig niet aange
duitl v.ijn in tle aangiften en feiten welkl' 
het bij de besluitwet van 31 Januari 1945 
Yoorzien document lllOllel A als voorwc>rv 
heeft op te nemen en vast te stellen; 

Overwegende clat artikel 3 van de be
sluitwet van 31 J anuari 1945, welk een 
algernene telling van cle motorvoertuigen 
beveelt, voorschrijft dat (( de nangifte de 
volledige identiteit van de aangevers en 
van de eigenaar van het voertuig zal ver
melden )) ; clat het micldel in rechte niet 
opgaat; 

Over het vierde middel : schencling van 
de rechten van de verdediging, doordat 
aanlegger, vervolgcl als enige en recht
streekse dader van de in betichting II, A, 
bedoelde valsheid en veroordeeld wegens 
cleelnerning aan gezegde valsheicl op de 
wijze voorzien in alinea 4 van artikel 66 
Y<m het Strafwetboek, niet verwittigd 
wenl van de verandering van qualificatie 
en zich tegen de nieuwe qualificatie niet 
heeft verdedigd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger niet alleen veroonleelt om nan 
de in de betichting II, A, bedoelde vals
heicl, deel genornen te hebben volgens 
de bijzondere wijze voorzien bij artikel !i6, 
alinea 4, van het Strafwetboek, maar ook 
om met bedrieglijk opzet persoonlijk van 
deze valslleid gebrnik te hebben gernaakt, 
het is te zeggen om zelf deze laatste in
brenk gepleegd te llebben; 

Dat bij gebrek aan belang het midclel 
llienvol~·ens niet ontvankelijk is, de op 
aanleg!!{er toegepaste enige straf gerecht
vaarc1igc1 zijnde door de veroordeling we
gens de te zijnen laste voor vaststaancl 
gehouden beticllting van gebruik van vals
heid; 

Over het vijfde en het zesde middel : af
geleid, wat de in de betichting II, A, be-

bij alinea's 4 of 5 van hetzelfde artikel be
paalde speciale deelneming worden veroor
deeld zo hij niet werd uitgenodigd zich tegen 
die qualificatie te verdedigen (verbr., '5 April 
1948, Ar,·. Ye1·b1·., 1948, biz. 186; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 215, en de nota 1). 

(2) Een arrest tot regeling van rechtsgebied 
werd in deze zaak gewezen de 17 Januari 1949 
(Bull. en PASIC., 1949, I, 36). 
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floelcle valsheid betreft, him·uit dat het 
bestreden arrest ten laste van aanlegger 
,geen enkel van de daden vaststelt welke 
de strafwet als daclen van mededuder of 
medeplichtige aunziet, en hieruit dat bet 
bestreden arrest nit een leugen, welke 
het aanlegger verwijt, het bestaan af
leiclt van een misduclige urglistiglteid 
waurbij aaniegger de verwezenlijking, 
door zijn aangestelcle, van het stoffelijk 
element van de inbreuk heeft uitgelokt, 
clan wanneer een leugen de bij alinea 4 
van artikel 66 van het Strafwetboek voor
ziene misdadige kuiperij of arglistigbeid 
niet ui.tmaakt ; 

Ove1'wegencle dat, evenals het vierde 
middel, en om dezelfde reden, deze mid
delen niet ontvankelijk zijn; 

Over bet tweede en bet dercle midclel : 
afgeleid bieruit dat bet bestreden arrest 
aanlegger schuldig verklaart aun de in
brenk voorzien bij de besluitwet van 
23 Augustus 1944 (verzuim van aangifte 
aan de Dienst van bet sequester), zon
der te bewijzen dat aanlegger op de 
ltoogte was van de verplichting om et>_n 
a angifte te moe ten doen, en da t te dien 
opzichte het bestreden arrest -door een 
Rtrijdigheid van motieven is aangetast; 

Overwegende dat deze middelen enkel 
de betichting III betreffen; 

Overwegende dat, nit het antwoord ver
strekt op het eerste, het vierde, het vijfde 
en het zesde middel blijkt dat de enige 
op aanlegger toegepaste straf door het in 
cle beticl!ting II, A, becloeld, en vaststaand 
verklaard feit van gebruik van valslleicl 
gerech tvaardigd is ; 

Waaruit volgt dat, bij gebrek aan be
lang, het tweede en het derde miclclel niet 
ontvankelijk zijn; 

En overwegende dat de substantii:He of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
nitgesproken straffen de bij de wet ge
stelcle strafE en niet te hoven gaan; 

II. Aangaande de voorziening van Han
necart HeH~ne : 

Overwegencle dat aanlegster zich slechts 
voorzien heeft tegen de beschikking van 
het bestreden arrest welk te haren laste 
een veroordeling uitspreekt; 

Over het viercle miclclel : schencling van 
de rechten van de verdecliging : 

Overwegende dat aanlegster sub nr I 
verdacht was van, betzij door het mis
drijf uit te voeren, hetzij door aan de 
nitvoering ervan recbtstreeks medege
werkt te bebben, hetzij, door welke daad 
ook, tot de nitvoering ervan zodanige hulp 
verleencl te hebben, clat zonder lmar bij
litand, het misclrijf niet kon gepleegcl 
worden, met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, noch ambtenaar, 
noch openbaar officier zijnde, een vals
heicl in geschriften gepleegd te hebben 

(Strafwetboek, art. 66, al. 1, 2 en 3, 
art. 193 en 196) ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de beslissing waarbij hij aanlegster 
op voet van artikel 66, alinea 4, van het 
Strafwetboek veroordeelt hierop steunt 
dat aanlegster, met bedrieglijk opzet, aan 
de in de betichting I bedoelde intellec
ttiele valsheicl deelgenomen heeft met 
daaraan door misdaclige kuiperijen of arg
listigheden rechtstreeks aangezet te heb
ben; dat hij alzo de qualificatie van de 
betichting heeft gewijzigd ; 

Overwegende dat noch nit de zitting
blaclen noch nit het bestreden arrest 
blijkt dat aanlegster van cleze verande
ring van qualificatie zou verwittigd ge
weest zijn noch dat zij zich tegen de 

, nieuwe qnalificatie zon verdedigd hebben; 
Dat het bestreclen arrest, alzo, de rech

ten van de verdediging beeft geschonclen; 

III. Aangnande de voorziening van Rene 
Smits : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
1nanlegger tot een enkele straf van een 
maand gevangenisstraf en 26 frank geld
boete veroonleelt : a) om een valsheid ge
pleegd te hebben in het opmaken van een 
factunr en om, met beclrieglijk opzet, ge
bruik er van te hebben gemaakt (betich
ting I) ; b) om verzuimd te hebben aan
gifte van een vrachtwagen aan de Dienst 
van het sequester te cloen (betichting III) ; 

Over het eerste midclel : afgeleid bier
nit dat het bestreclen arrest, steunende 
hierop clat aanlegger << nan Herman een 
nota heeft afgegeven waarin de nodige 
aancluiclingen vermeld waren voor het 
opmaken van de factum· van 31 Maart 
1945 >> in cle be tiel! ting I becloeld, beslist 
dat aanlegger, « door welke claad ook. we
tens voor de nitvoering van het misdrijf 
zodanige hulv heeft verleencl dat, zonder 
zijn bijstancl, cle inbreuk van valsheicl niet 
kon gepleegll worden)), dan wanneer er 
geen nooclzakelijk verbancl bestaat tussen 
de valsheicl en de inlichtingen welke aan
legger slechts nit gedienstigheid heeft ver
strekt : 

Overwegencle clat het midclel tegen de 
souvereine beoorcleling van de feiten door 
de rechter over de groncl stnit en in feite 
niet opgaat; 

Over het tweecle midclel : afgeleicl hier
nit dat aanlegger veroordeeld wercl om 
niet, bij toepassing van de besluitwetten 
van 23 Augustus 1944 en 17 Januari 1945, 
aan de Dienst van het sequester de aan
gifte van een aan de heer Debaise toebe
horende vrachtwagen geclaan te hebben, 
dan wmmeer hij nooit in het bezit van de 
vrachtwagen is geweest en hij niet wist 
dat deze het eigenclom van Debaise was; 

Overwegencle dat het middel, dat cle 
betichting III alleen betreft, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is, daar de 
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enkele toegepaste straf gerechtvaardigd is 
door de vaststaand vcrklaarde feiten van 
de betichting I ; 

En overwegencle dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
nitgesproken straffen deze door de wet 
voorzien niet te boven gaau; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
Helene Hannecart, veroordeelt; verwerpt 
cle voorzieningen van Maurice Saintes en 
van Rene Smits; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te 
Brnssel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk. vernietigcle beslissing; veroordeelt 
aanlegger Maurice Saintes en Rene Smits 
elk tot de kosten van hun voorziening; 
lnat de kostcn van de voorziening van 
Helene Hannecart, ten laste van de 
Stant; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar llet Hof vnn beroeD te Luik. 

23 April 1951. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. IPettweis, randsheer wnarnemend 
voorzitter. - Verslnglleve·r; H. Daubresse. 

GeUjlcl·uiclenrle oonclu.sie, H. Raoul 
Hnyoit de Termicourt, eerste advocaat
generanl. - Pleite1·, H. Resteau. 

2" KAMER.- 23 Aprill95l 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
J\IIEMORIE. - STRAFZAKEN. - YOORZIENlNG 
DOOR HET llESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJN
ZEN, VERVOLGENDE PARTI.T. - ''ERZOEK
HCHRIF'l' OB' MEMORIE HOUDENDE DE l\UDDE
LEN TOT VERBREKJNG. - NEEBGELEGD 'fER 
GRIFFIE VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT DE BE
STREDEN BESLISSING HEEF~ GEWEZEN. 
NEEllLEOGING NA RET VERSTRIJKEN VAN DE 
BI.T ARTIKEL 422 VAN HE'l' WETROEK VAN 
S'l'RAFVORDERING BEPAALDE TERMIJN. - 0N
ONTVANKELI,JKHEID. 

H et verzoelcsoh1·itt of rlo memo·rie vnn hct 
Bestuw· vnn clomtnen en noc'ijnzen, hon
rlcnrle ae miclclelen tot ve1·b·reldng voo1·
_qestelrl tot stnving vnn ae- (loo1· rlit be
stH7tr iiigestelrle voorz·ien·in g teo en een 
a.rrest vnn het hot vwn bemep en nerle·r
rJclegrl te·r g·l"ij]ie vwn rlat hot nn het ver
strijken vcm cle b·ij a·rUkel 4:2:2 vnn het 
Wetback van strajvo1·rlering bepanlcle 
termijn, is niet ontvnnlceUjk (1). 

(1) Zie, wat betreft het verzoekschrift of de 
memorie van de burgerlijke partij, verbr., 
13 Februari 1950 (A,.,.. Ve1'b1'., 1950, blz. 390; 
B"ll. en PAsiC., 1950, I, 417) en 27 l\'[aart 1950 
(Bull. en PASIC., 1950, I, 528). 

(BERTUUR VAN DOlTANEN EN ACCIJNZEN, 
'l', LAHAUT.) 

ARREST. 

IIIDT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 December 1950 door het Hof 
vnn beroep te Luik gewezen; 

Overwegcncle dat de aanleggencle ver
volgende partij zich op 7 December 1950 
voorzien heeft tegen het arrest door het 
Hof van beroep te Luik op 4 December 
1950 gewezen ; 

Dat de Belgische Staat, tot staving van 
zijn voorziening, ter griffie van gezegrl 
hof een verzoekschrift, houclende zijn 
mi.cldelen tot verbreking, lweft neergelegd; 

Overwegencle dat clergelijlc verzoek
:-;chrift naar luid van artikel 422 van het 
VV etbo~k van strafvorclering, binnen de 
ti.en dagen, welke het inclienen van de 
voorziening volgen, ter griffie moet neer
ge legcl ;worden; 

Ovenyegende !'!at in onclerhavig geval, 
het verzoekschnft slechts op 20 Januari 
19:J1 neergelegd wercl; 

Overwegemle clat het verzoekschrift, 
nnar luicl van artikelen 424 van het Wet
boek van strafvordering of 53 van het 
besluit van 15 lVIaart 1815 evenmin ont
Yankelijk is, vermits het door de Bel
giselle Staat ter griffie van het Hof van 
verbreking 'of nan het openbaar minis
terie bij clit hof niet overgemaakt wercl; 

En overwegencle dat cle substantHlle of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om clie re{lenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van aan
legger. 

23 April 19[)1. - 2° kamer. - VoorzU
ter, H. Fettweis, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. Ve·rsla.ggever, Anciaux 
Henry de Faveaux. Gelijklui(lenrle 
ooncl!tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 23 Aprill95l 

1o YONNISSEN EN ARRESTEJN. 
STRA~'ZAKEN. - AANHEJl' VAN DE BERLISSING 
VAN DE RECHTER IN HOGER llEROEP. - VER
MIGLDING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN VEROORDELINGEN. NIET 
YOORGESCHREVEr(. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEJN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
WAARBIJ AL DE llESCHIKKINGEN VAN HET llE
ROEl'EN YONNIS WORDEN llEVESTIGD. - AAN
HEF DIE SLECHTA ONVOLLEDIG DIE llESCHIK-
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KINGEN OVERNEEMT.- BESLISSING NIET DOOR 
TEGENS'l'RJ,JDIGHEID OF DU11RELZINNJGHEID 
AANGETAST. 

1° Gcen enkelc wetsbepaUng verplicht de 
1·echter in hor1e·r beroep in de aanhef 
van zijn beslissing meld·ing te malcen 
van de door cle ee1·ste rechte1· 7titgespro
lren stntfrechteUjke veroonlelingen (1). 

2° Wa1111eer de rechter ·i:n hager bemep 
vcrlclaa:rt « al de beschilcldngen van het 
be1·aepen vonnis te bevesUgen ''• volgt 
'lloch tegenst?"ijdigheid noah dltbbelz'in
n·igheid uit de omstandiglwicl, cla.t in de 
Mtnhef van zijn besliss·ing cl·ie besch11c
lci11gen slechts onvolleclig werclen over
genomen. 

(WI.JCKMANS ~~~N !\'. \'. ((Lit.: Pl~lUNf.: )), '1'. 

DOBBELEER EN N. Y. (( Yl~HVOER MERTENS EN 

ZOON Jl.) 

ARREST. 

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 October 1950 gewezen in 
lloger beroep door de Correctionele Recht
bank te Verviers ; 

I. Voor zoveel de voorzieningen de be
slissing bedoelen welke over de publieke 
vordering werd gewezen; 

Over het eerste middel : · scllending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de conclnsies niet beant
woordt welke, om te bewijzen dat de gum
misporen, opgenomen op de plaats van 
het ongeval, voortkwamen van de ge
koppelde linker achterwielen van (Je 
door eerste aanlegger bestuurde vracht
wagen, een nienw argument inriepen, te 
weten dat de enkele besclladigde banclen 
van de vrachtwagen deze van die wielen 
waren; 

Overwegende clat, op de bewering van 
<1e conclusies dat de gununisporen ver
oorzaakt waren door de gekoppelde lin
ker achterwielen van de door eerste aan
legger bestuurcle vrachtwagen, bet be
streclen vonnis op passencle wijze ant
woorclt clat << clit stelsel tegenge.gproken 
wordt door llet feit dat deze wielen door 
de tractor van DobbelePr O]Jgelleven wer
den " ; dat het mid del in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 190 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden vonnis in zijn aanhef het 
dispositief van llet beroepen vonnis en cle 
uiteenzetting van de feiten door llet open
baar ministerie overneemt, zonder llet aan 

(1) Verbr., 3 October 1927 (Bull. en PAsic., 
1927, I, 299, n' 10); 1L MaarL 1932 (ibid., 1932, 
I, 110). 

eerste aanlegg·er verleencle uitstel te ver
melden, en daarna, in zijn eigen disposi
tief, de beslissing van de eerste recllter 
bevestigt, wat een tegenstrijdigheid tus
sen de motieven en het beschikkend ge
deelte van het bestreden vonnis uitmaakt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
in zijn motieven, vaststelt dat de door de 
eerste rechter uitgesproken straffen in 
evenredigheid zijn met de zwaarte van de 
inbreuken ; da t llet, in zijn dispositief 
<< enkel en aileen het beroepen vonnis, 
zowel in zijn strafrechtelijke als burger
lijke bescllikkingen, bevestigt " ; dat het 
danrdoor in hun geheel en ondubbelzinnig 
al de beslissingen van de eerste rechter 
llandhaaft, zonder IH't Yerlenen van uit
stel uit te zoncleren; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling· de rechter in lloger beroep verplicht 
in de aanhef van zijn beslissing aan de 
door de eerste rechter uitgesproken ver
oordelingen te herinneren; dat het ver
zuim van vermelding, in de aanhef van de 
beslissing in hoger beroep, van het ver
lenen van uitstel dns noch tegenstrijdig
heid, noch twijfel nopens de door de 
rechter in boger beroep klaarblijkelijk 
uitgedrukte mening kan teweegbrengen; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

IDn overwegende llat de snbstantiille of 
op straf van nietiglleid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Yoor zoveel cle voorzieningen de be
slissing becloelen gewezen over de burger
lijke vorderingen zowel van aanlegster 
als van verweerder; 

Overwegende, wat de beslissing betreft 
gewezen over de vordering van verweer
ster Bourdon, eclltgenote Mathieu, dat het 
vonnis, welk een provisionele vergoeding 
toekent en een desknndig onderzoek be
veelt, niet, naar de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strnfvordering, definitief 
is en niet op een geschil over de bevoegd
heicl gewezen is; dat de voorzieningen te
gen deze beslissing niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende, aangaan{le de andere 
burgerlijke vorderingen, dat aanleggers 
geen middelen inroepen en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten; veroordeelt aanlegster nanmloze ven
nootschap « Le Peigne " tot een enkE>le 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
ders Dobbeleer en cle naamloze vennoot
scllap « Vervoer Mertens en zoon JJ. 

23 .April 1951. - 2° kamer. - Voo·rzit
ter, H. Fettweis, raadslleer .waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Sohier. -
Gel-i:illlwicleucle conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

. I 
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- Pleiters, HH. Herla en Massaux (bei
den van de Balie te Verviers) en Struye. 

2e KAMER. - 23 April 1951 

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
:MACH'l' VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN. 
- RECH'l'ER IN HOGER BEilOEP.- WIJZIGING 
VAN DE QUALIFICATIE. - VOORWAARDEN. 

2° RECH'l'EN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - WlJZlGING VAN DE QUA
LJFICATIE BEPAALD DOOR DE EERSTE RECHTER. 
- VEilWI'l"l'IGlNG AAN DE BEKLAAGDE DAT HIJ 
ZICH OP HET ALDUS GEQUALIFICEERD FElT 
Y06R DE RECH'IER IN HOGER BEROEP MOET 
\'ERDEDIGEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP 
ER'IOE NIE'l' GEHOUDEN HEM ANDERMAAL TE 
VER 'WITTIG EN. 

3° VERKEER. - VEilBOD VAN OP EEN KRUIS
PUNT VOOR TE STEKEN. - KRUISPUNT WAAR
\'AN DE ':VEGOEBRUIKER IIET BESTAAN NIET 
KON KENNEN. - GEEN STRAFBARE INBR.EUK. 

1° De rechte·r in hoget' beroep mag in de 
plaats van de qttalificatie van het feit 
vnn de telctstlegging (inbt·ettlc OJJ arti' 
kel 57, 2°, van de TVegcode) een n·imtwe 
qualijlcatie (inbmulc op a-rtUcelen 31, 2o, 
en 96 van .?Jelfrle Code) stellen en be
klangde wegens deze laatste veroorde
len, i.nd·ien het feit, t:oonverp van de 
n·ieu.we qttalificat-ie, dcttgene is dat bi.i 
de eet·ste rechte·r aanhangig was, en in
dien beklaagde ven.vitti.Qrl ~oerd dnt h·ij 
z·ich op de nldtts gewi;iziurle qttalificatie 
te venled·igen had (1). (Stilzwijgende be
slissing.) 

2° Wnnneer de eerste rechter de qu.aUjicn
tie vnn het teit, voot·werp vnn rle te
lastlegg·inu, uew·ijZ'iud heeft, is belclnng
rle, nppellwnt, daanloor zelf venvittigd 
rlat hi.i z·ich op het ctldns aeq1ralijiceerd 
.feit te verderz.iaen heett; rle t·echter in 
ho,qet· beroep is ertoe niet gehottclen hem 
nnclennanl te 1Je·rwittiaen (2). 

3° Uit rle omstandiuheicl clat de weg_qe
lwnilcer, die OJJ een lcntispu.nt voor
steekt, het bestaan vnn dat lcrnisp·ztnt 
n·iet heeft lcnnnen kennen, leirlt cle rech
tet· over rle uronrl wettez.i;ilc nf dnt die 
weggebnt'iker, we gens onovEwkomeli.j lee 
rlwnUng, geen stntfbnre inb·l·enlc op 

(1) Verbr., 4 October 1948 (A•·r. T'e•·br., 1948, 
biz. 456; Bull. en PASIC., 1948, I, 528, en de 
nota 1) ; 5 December 1949 (Ar>·. Yerb1·., 19-50, 
biz. 205; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 225) ; 16 Octo
ber 1950 en 19 Maart 1951 (zie hoger, biz. 51 
en 410; Bull. en PAsrc., 1951, I, 59 en 489). Ver
gelijk het volgend arrest. 

(2) Verbr., 16 October 194,1 (An·. Ye>·bT., 
1945, biz. 11; Bull. en PAsrc., 1945, I, 11). 

rtrti/.:el 8G, 4°, vnn tle Wegcocle heett 
uepleegd (3). 

(AELVOET, '1'. VJ~NNOO'l'SCHAP (( OTTEVAEBE 
FRERES ll.) 

ARREST. 

HET IIOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 December 1950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Doornik; 

A. Over de voorziening van beklaagde 
Aelvoet : 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 161, 176 en 
~02 van het vVetboek van strafvordering 
en van de rechten van de verdecliging, 
cloordat het bestreden vonnis aanleggers 
heeft veroordeeld wegens inbreuk op arti
kelen 31, 2°, en 9(), van het koninklijk 
beslnit van 1 Ifebrnari 1934, gewijzigd 
door het koninklijk beslnit van 18 Octo
ber 194(), artikel 3, dan wanneer noch nit 
cle c1agvaan1ing, noel! nit de stukken van 
de rechtspleging, noch nit de vaststellin
gen van het bestreden vonnis blijkt dat 
clergelijke feiten bij de rechter over de 
grond aanhangig waren, en dan wanneer 
niet blijkt .dat aanleggcrs nitgenoc1igd 
werden om zich over de feiten, zoals de 
rechtbank ze omschreven heeft, te verde
digen; 

Overwegende dat nit het bestreden von
nis bUjkt dat de door de rechter over de 
grond aangenomen qnalificaties « slechts 
nienwe qnalificaties van de aanlegger ver
weten feiten zijn )) dat het vonnis alzo 
dnidelijk vaststelt dat de feiten waarvoor 
het deze aanlegger veroordeelt wel deze 
zijn die het vooi·werp van de dagvaarding 
nitmaken, de recl~ter zich ertoe beperkt 
hebbencle een jniste qualificatie in de 
plaats van de qualificatie van de dagvaar
ding te stellen ; 

Dat het eerste onderdeel van het midclel 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat de doDr de rechter 
in hoger beroep overgenDmen qualificatie 
reeds door het beroepen vonnis aangeno
men was geweest; dat aanlegger dus 
niet onwetend was van de nienwe qnalifi
catie van de feiten welke hem verweten 
waren en dns in staat is geweest zijn ver
dediging voor te dragen; dat de rechten 
van de verdediging geeerbiedigd werden; 

(3) Zie verbr., 6 en 20 December 1948 (A•·•·. 
Yerb1·., 1948, biz. 606 en 645; Bttll. en PAsrc., 
1948, I, 691 en 731), alsmede hoger, biz. 13G, 
de nota 1 onder verbr., 27 November 1950 
(Bull. en PASIC., 1951, I, 172). 
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Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Gron~lwet, 
doordat het vonnis in zijn overwegmgen 
verklaart dat aanleggers in bijkomende 
orde aangaancle de gewijzigcle betichtin
gen, geconclucleercl hebben clan wanneer de 
regelmatig ter terechtzitting neergelegcle 
conclusies niet als een verweer tege1~. cleze 
gewijzigde betichtingen lnmnen gemter
vreteercl worden : 

Overwegende clat uit het antwoord ver
strekt op het tweede onderdeel van het 
eerste micldel blijkt clat het tweede mid
del een overbodig motief van het vonnis 
bestrijdt; 

Dat het middel nict ontvankelijk is; 
En overwegende, wat de beslissing aan

gaat over de tegen aanlegger gerichte 
publieke vorclering, dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
recbtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij ; 

Over l!et middel : schending van arti
kelen 97 van de ·Grondwet, 71 van l!et 
Strafwetboek, 31, 2°, 31, 4°, en 57, 2°, van 
llet koninklijk besluit van 1 Februari 
193-1, gewijzigd door de artikelen 3 en 8 
van het besluit van de Regent del. 18 Oc
tober 1946, cloordat het bestreden vonnis, 
l!oewel het vaststelt dat verweerster op 
een kruising had voorgestoken, doch zon
der vast te stellen clat deze kruising on
voorzienbaar was, het bestaan heeft aan
genomen van een onoverkomelijke dwa
ling in hoofcle van verweerster, en, in alle 
onderstelling, schadevergoeding aan ge
zegde partij heeft toegekencl, dan wanneer 
tlegene die links afslaat de voorrang niet 
moet verlenim aan degene die niet regel
matig zijn weg· vervolgt en op een krui
sing voorsteekt, en alzo een onregelmatige 
rijbeweging in haar materialiteit uit
voert : 

Overwegentle -dat het bestreclen vonnis 
vaststelt dat de aangestelde van de bur
gerlijke partij, in feite het bestaan van 
l!et kruispunt niet kon gezien hebben; 
dat de recbtbank alzo wettelijk heeft kun
nen beslissen dat die aangestelde, met 
op een aansluiting, splitsing of kruising 
voor te steken, geen inbreuk op arti
kel 36, 4°, van de Wegcocle gepleegcl heeft; 

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

Overwegende dat, in strijd met wat het 
miclclel beweert, het bestreden vonnis aan
legger tot scbaclevergocding jegens de bur
gerlijke partij veroordeelt, niet om niet de 
cloorgang vrijgelaten te hebben aan cle 
aangestelcle van die partij, maar om de 

voorschriften van artikelen 31, 2°, en 96, 
van de Wegcocle te bebben miskend; 

Dat hct tweecle onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat; 

B. Over cle voorziening van Louis 
Moreau, burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

0Yerwegenc1e clat uit cle stukken van cle 
rcchtspleging nict blijkt dat aanleggcr 
zijn voorziening bctekend heeft aan de 
burgerlijke partij, vennootschap « Otte
voere Freres ll, waartegen zij is gericht; 

Dat tle voorziening niet ontvankelijk is; 
Om clic redencn, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanleggers tot cle kos
ten. 

23 April 1951. - 2e kamer. - Voon:it
ter en verslaggever, H. Fettweis, raacls
lwer waarnemenu voorzitter. - Gelijlcl·ni
dende conclusie, H. Raoul Hayoit cle Ter
micourt, eerste atlYocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 April 1951 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
.MACHT VAN DE HEOH1'SMACHT VAN WIJ:ZEN. 
- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE HE
KLAAGOE YEROORDEELT WEGENS EEN ANDER IN
BREUK DAN DEZE WEGENS WELKE HIJ IN EER
.S'l'E AANLEG WERD BERECH'l'. - GEEN VAST-

/ STELLING VAN DE IDENDITEIT VAN RET FEIT. -

0NWETTELIJKE VEROORDELING. - TOESTEM
MING VAN DE BEKLAAGDE OM WEGENS DE 
NIEUWE TELASTLEGGING TE WORDEN BERECHT. 
- TOESTEMMING YOOR DE EERS'l'E MAAL v66 ll 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP GEGEVEN. -
ZONDER UITWERKING. 

Is onwettelijlc, de beslissing van cle 1·ech
te1· in hoge1· be1'0ep, clie cle belcla.agde 
vemo-rcleelt wegens een ancle1·e inb1-ett7c 
clan cleze wegens wellce hij in ee1·ste 
aanleg werd vervolgd en berecht, zonde1· 
vast te stellen dat het aldus aangeno
men feit hetzelfcle ·is of begrepen is on
der · cleze die tot g1·ondslctg van de ve,-
volging hebben gediencl,· cle door de 
belclaagcle voor de eerste maal v6(J1' de 
rechte1· in hager bemep gegeven toe
stemming om, wegens het niettwe feit, 
te wonlen berecht, lean die onwettel!i.flc
hei(l niet delclcen (1). 

(1) Verbr., 25 Februari 19,!6 (A•·•·· Yerbr., 
1946, biz. 78; Bull. en PAsrc., 1946, I, 82, en 
de nota 2); 9 Februari 1948 (Arr. Ye·rb•·., 1948, 
biz. 73; Bull. en PASIC., 1948, I, 83, en de 
nota 3) ; 19 Maart 1951 (zie hager, biz. 'no; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 489), alsmede het 
voorgaand arrest en de nota 1. 
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(SUYS, T. LEFEVER.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 December 1950 in hoger be
roep gewezen ·door de Correctionele Recht
bank te Charleroi; 

A. Yoor zoveel cle voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vorclering ; 

Over het midclel van ambtswege : schen
cling van artikelen 97 van de Gronclwet, 
145, 147 van het Wetboek van strafvorde
ring en van de rechten van de verdecli
ging, cloorclat het bestreden vonnis •zijn 
beslissing over de publieke vordering 
steunt op feiten welke een inbreuk op 
artikel 57, 2°, van de Wegcode uitma
ken clan wanneer beklaagde v66r de eerste 
rechter slechts wegens inbreuk op arti
kel 31, 1 o, van die code werd gedagvaard : 

Overwegende clat, geclagvaard om, be
stnurcler zijncle vnn Pen motorvoertuig 
op de OJWnbare weg, venmimd te hebben, 
om links af te slaan, de bocht zo ruim mo
gelijk te nemen, aanlegger door de Politie
rechtbank te Marchienne-au-Pont van de 
rechtsvervolgingen zonder kosten wercl 
ontslagen; 

Dat op hoger beroep van het openbaar 
ministerie, a anlegger voor de correctio
nele rechtbank werd verzocht om ook 
zijn verclerligii1g voor te -rlrngen ov de an
tlers ge(]nalificeerde betichting·, te wetcn 
om op de openbare weg, bestmirder zijncle 
van een motorvoertuig, blj het afdraaien 
uaar links, de cloorgang afgesneden te 
hebben voor degene die zijn weg vervolgt, 
inbreuk voorzien bij artikel 57, 2°, van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
hondencle Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie; dat aanlegger wegens dit 
misclrijf door de rechter in hoger beroep 
veroordeeld wercl ; 

Overwegende dat, vermits de dagvaar
ding de inbrenk tegen artikel 57, 2°, van 
de 1Vegcodc bij de 11olitierechter nk•t 
aanhangig had gemaakt, de rechter in ho
ger beroep daarvan slechts kennis kon 
nemen inclien de bestanddelen van de 
nieuwe qualificatie cleel uitmaakten van 
de feiten van de uitdrukkelijk ten laste 
van de beklaagde gelegde betichting tenzij 
dat hij vrijwillig zou verschenen zijn en, 
v66r de rechter in eerste aanleg, er in zou 
toegestemd hebben om wegens de nieuwe 
betichting berecht te worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
noch een ander stnk van de rechtspleging, 
het bestaan vaststelt van de ene of de 
andere van die voorwaarden; dat de be
streden beslissing er zich toe beperkt vast 
te stellen dat, v66r de rechter in hoger 
beroep, aanlegger verzocht werd om zich 
te verdedigen en zich over de anders 

gequalifi<:eercle betichting heeft venlc
digd, te weten << op de openbare weg, be
stuurder zijnde van een motorvoertuig, 
bij het afdraaien naar links, de doorgang 
voor degene die zijn weg vervolgt afge
sneden te hebben >> ; 

Overwegende, clienvolgens, dat met aan
legger te veroordelen op grond van de en
kele motieven welke het vervat, het be
streden vonnis zijn clispositief niet wette
lijk lleeft gerechtvaardigd en de in het 
miclclel bedoelde bepa lingen geschonclen 
heeft; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen cle beslissing gewezen over de vor
dering van aanlegger Suys, ltnnclelencle in 
hoeclanigheid van burgerlijke partij, te
gen verweerster Lefever : 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
voorziening zou betekencl zijn geweest 
nan de partijen wnnrtegen zij gericht is; 
dat zij, luidens artikel 418 van het Wet
boek van strafvordering, niet ontvanke
lijk is· 

· 01-d clie redenen, en zoncler acht te slaan 
op llet niet ondertekend geschrift ter 
gTiffie neergelegcl, verbreekt llet bestredcn 
vonnis clocll enkel voor zoveel bet aanleg
ger veroorrleelt weg·ens inbreuk op arti
kel 57, 2°, van de Wegcocle; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi en dn t melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van llet gecleeltelijk vernietigrl vonnis ; 
veroorcleelt aanlegger tot de helft van de 
kosten van zijn voorziening, de andere 
helft ten laste van de Staat blijvend; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar {le Cor
rectionele Rechtbank te Bergen, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

23 April 1951. - 2c kamer. - Voon~-it
ter en ve1-slaggeve1·, H. ]~ettweis, raads
heer waarnemend voorzitter. - GelijT.:l11'i
rlenae conclus-ie, H. Raoul Hayoit de Ter
miconrt, eerste ndvocaat-generaal.- Ple-i
tel', H. Tassin (van de Balie te Charleroi). 

2e KAMER.- 23 Aprill951 
1° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUI

KEN IN DE HANDEL VAN). - VEn
B:!UIKEB. - BETEKEiUS VAN DAT WOORD. 

2° EET- EN KOOPWAREN (lVIISBRUI
KEJN IN Dill HANDEL VAN). - J_,Eun
HANDELAAR. - VEHKOOP OF TE KOOP AANBJE
DI~X, \'AN DEUR 'l'OT DEUR, VAN 'VAREN OF 
GOlCDEREN AAN DE VERBUUlKER. - LEUR-
1-TANOEL, ZELJi'S INDIEN DE VERKOPER NIET 
HOUDER YAN DE GOEDEREN IS. 

1° Is verbl'u:ikel', hi}' !lie WCL'I'en of uoerle
~·en voor duen gebl'uilc koopt>· de om
sta.mligheirl rla.t hij n-iet onrnidclellijl,, 
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-in het bezit van het gekochte guecl 
t1·eedt, wijzigt zi:in hoedctnigheirl van 
verbrnilwr niet (1). 

2° Oefent een leu1·handel 'll'it, naar de zin 
vnn die woo1·den ·in cle cwtilcelen 1 en 2 
vo,n het lconinklij 7c beshtit n" 82 vwn 
28 Novembe1· 1939, h-ij cUe, van deu1· tot 
rlem·, aan rle verbnl'ilcet·s verlwopt of te 
koop annbiedt, zelfs ·imUen hi.j 011 llet. 
oqrmblik vwn de opeenvoluenrle verlrojJen 
of lmopatt111J'iedinuen, niet hamler vwn 
de waren of goerleren is. 

(PONCELE'l'.) 

ARHES'l', 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 30 November 1950 door het Hof 
van beroep te l;uik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
nrtikelen 1, 2, 8, 10 van het koninkli.ik 
beslnit van 28 November 1939, eerste on
derdeel, doordat het bestreden arrest, na 
in feite te hebben vastgesteld dat aanleg
ger van denr tot deur ging om de bestel
lingen van de gebeurlijke kopers op te ne
men, en dat hij, in geval van aanneming 
van de koopwanr, een bestelbon deed te
kenen, welke ternggezonden werd nan de 
fabrikant die aan de verbruiker recht
Rtreeks de bestelde voorwerpen leverde, 
beslist dat het hier gaat om een leurhan
del. onderworpen aan de voorafgaande 
toelating van het Ministerie van econo
mische zaken en middenstanc1, dan wan
neer uit de tekst van nrtikel 2 van voor
meld koninklijk besluit duidelijk client te 
worden afgeleid dat, opdat er verkoop of 
te koop aanbiecling aan de verbruiker 
weze, de handelaar in het bezit moet zijn 
van de waren, van de goederen of van het 
'I>Oorwerp welk hij alzo onmidclellijk kan 
leveren aan de koper, die door de wet met 
opzet r< verbruiker ll genoemd wordt; 
tweecle onderdeel : doorda t het bestreden 
arrest artikel 2 van ]1et koninklijk be
slnit van 28 November 1939 verkeerd heeft 
toegepast met deze bepalingen nit te brei
den tot de handelsvertegenwoordiger die 
de gebeurlijke klienteel bezoekt met zich 
van denr tot denr aan te bieclen met een 
monster, · een collectie, ja zelfs met een 
catal<Jgus van de prDclucten die hij ver
koopt of waarvoor hi.i tracht een bestel
ling te bekomen, en waarvan de levering 
niet onmidclellijk geclaan wordt omclat hij 
de koopwaar in zijn bezit niet heeft, dan 
wanneer cle logische interpretatie van be-

. (1) Over de bevoegdheid van het Hof van 
verbreking om de gebruikelijke betekenis van 
de bewoordingen van een wettekst te bepalen, 
zie verbr., 21 November en 5 December 1949 
(An·. Yerbr., 1950, blz. 1M en.l96; Bull. en 

doelde wetsbepaling wettelijke grond 
vindt in de nitzonderingen YDorzien bij 
artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit 
welke er op wijzen dat de leurhandelaar 
cleze is cUe in het bezit is van de goederen, 
koopwaar of voorwerp en welke hij 
rechtstreeks aan de koper of aan de ver
bruiker levert : 

Overwegende dat het micldel nit het 
woord « verbruiker ll, voorkomende in arti
kel 2 van het koninklijk beslnit van 
28 November 1939 honclende reglementatie 
van cle leurhanc1el, heeft willen afieiden 
dat deze wetsbepaling slechts cle koper 
zon bedoelen clie ompidclellijk in het be
zit van de door hem gekochte goecleren 
zon kunnen gesteld worden ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan wette
lijke bepaling, cUt woord naar zijn gebrui
kelijke zin client verstaan : dat de ver
bruiker cliegene is clie goecleren of koop
waren voor eigen gebruik koopt, zoncler 
dat er een onderscheid gemaakt wordt 
volgens het ogenblik waarop hij in het be
zit van het gekocht voorwerp wordt ge
steld; 

Overwegende clat het miclclel vervolgens 
de bij artikel 8 van hetzelfde koninklijk 
besluit vnRtgPstelcle afwijkingcn inroe]Jt 
om daaruit af te leiden dat gezegd beslnit 
slecllts de leurhanclelaars betreft die hon
der zijn van de goederen welke zij verko
pen of te lcoop aanbieden; 

Overwegende dat, inclien blijkt dat zij 
rUe door de afwijkingen voorzien bij arti
kel 8 begunstigd zijn meestal in het bezit 
zijn van de goederen of van de koopwanr 
op het ogenblik van de verkoop of van cle 
koopaanbieding, claarnit nochtans niet 
volgt dat die wetsbepaling vim cleze om
stancligheid een hoofdbestanddeel van de 
begripsbepaling van de lenrhnnc1Pl zon 
gemaakt hebben; 

Dat de twee onclerdelen van llet micldel 
in rechte niet opgaan; 

Over het tweecle midclel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, cloordat het 
bestreden arrest al de door de beklaagde 
bij regelmatige conclnsies voorgestelde 
micldelen niet heeft beantwoord, onder 
meer, clit gegrond op de interpretatie van 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
28 November 1939 bij wijze van verge
lijking met artikel 8 van gezegd besluit 
dat uitzoncleringen of afwijkingen voor
ziet : 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
clat het koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1939 met de vroegere wetgeving ver
gelijkt, er op wijst dat een van de ken
merken van de nieuwe wetgeving was de 

PASIC., 1950, I, 171 en 214, en de nota 1, 
blz. 215), alsmede de nota 1 onder verbr., 
27 November 1950 (zie hager, biz. 139; Bull. 
en p,,src., 1U51, I, 176). 
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voorwaarde van rechtstreeks aanbod van 
de waar in te trekken (kon. besl. van 
13 Januari 1935, art. 1) om het begrip van 
leurhandel nit te breiclen tot elke, zelfs 
niet onmidclellijk verwezenlijkte opeen
volging van verkopen of eenvoudige aan
bieclingen van verkoop welke van cleur tot 
deur geschieden ; 

Overwegencle clat vermits het alzo de 
juiste draagwijclte van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 28 November 1939 
!weft bepaalcl, het arrest impliciet doch 
duiclelijk de afleiding, door aanlegger ge
trokken uit artikel 8 van gezegd beslnit, 
van cle hand heeft gewezen ; 

Dat het midclel in feite niet opgaat ; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

23 April 1951. - 26 kamer. - Voo1·zit
te·r, H. Fettweis, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslng,qeve1', H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeUjlclwiclencle con
cl!ts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicouut, 
eerste aclvocaat- generaal. PleUer, 
H. Birck (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Luik). 

2" KAMER. - 23 April 1951 
1o BiiJ"W"J.JS. - STBAI'ZAKEN. - BESTANDDE

LEN VAN HET MHlDHIJF. - BEWIJSLAST RUS
'J'END OP HE'l' OPENBAAH MINIS'l'ElUE. 

zo VALSHBID IN GESOHRIFTEJN. -
J\10GELIJI{HEID VAN NADEEL WEGENS EEN 
DOOR DE BEKLAAGDE BET"TIS'l' SCHULDVERGE
Lf.TKING. - BEWEBING VAN SCHULDVERGELIJ
IUNG NIET ON'J'flLOOT VAN ELK ELEMENT DA'l' 
'I'OELAA'r GELOOF ERAAN TE HECHTEN. - BE

WIJS VAN DE ONGEGBONDHEID VAN DE BEWE
IUNG BUBTEND OP HET OPENBAAR MJNISTERIE. 

1 o 011 het openbnar mi-m:sterie ntst cle be
wi.islast van het bestftan van ellceen vnn 
cle bestanclclelen van het miscl1'i.if (1). 

2o vVanneer cle belclnagfle van valshe·W ·in 
rJeschr'ijten bewee1·t flnt cUe valshe'icl 
wegens een sch11lclve1'{Jelijlcing geen na
rleel leon beroklcenen en wanm.ee·r clie 
bewe!"ing niet ontbloot is van eU.: ele
ment flat toelant geloot emctn te hech
ten, Pnst cle bewijslast va.n de onge
gronclheicl van clie bewe1'ing op het 
open lifut1' ministerie (2). (Stilzwijgende 
beslissing.) 

---------------------------
(1) en (2) Raaclpl. verbr., 3 November 1917 

(A1'1'. Verbr., 19·17, biz. 346 ;· Bnll. en PAsrc., 
1947, I, 458, en de nota 3) ; 2 Mei 1949 (A 1'1'. 

Ve>·b1·., 1949, biz. 293; Bnll. en PAsrc., 1949, 
I, 329). . 

(E\'ERAI~RT, T. VENNOOTSCHAP << ME1'ROPOL 
EXPORT ll.) 

ARTIEST. 

HiiJT HOF·; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 December 1950 ·door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Voor zoveel cle voorziening de beslissing 
bedoelt welke over cle publieke vorclering 
wercl gewezen ; 

Over het eerste miclclel : schencling van 
de artikelen 193 en 196 van het Strafwet
boek en 97 van de Gronchvet, eerste on
dercleel doorda t het bestreden arrest, 
hoewel' het vaststelt dat de bewijslast, 
welke op het openbaar ministerie weegt, 
nan clit de verplichting oplegt al de be
standdelen van cle betichting te hewijzen, 
voor het overige beslist dat het openbaar 
ministerie de beweringen van de beklaagde 
niet moest beantwoorden, clan wanneer 
cleze, inclien zij echt waren, niet alleen het 
gebrek aan nadeel maar ook het gebrek 
nan bedrieglijk opzet bewezen; tweede on
derdeel, doordat het bestreden arrest de 
door de lmrgerlijke partij geleden schade 
en het bedrieglijk opzet heeft bewezen ver
klaanl zomler no pens clit. punt de con
clusies van de beklaagde te beantwoor
clen en clan wanneer de verklaring dat 
het 'bedrieglijk opzet bewezen is, strijdig 
is met de door het arrest gedane vaststel
ling van schuldvergelijking, betreffencle cle 
litigieuze bewaargeving, tussen de sommen 
clie. ontbraken, en een aanvulling van vul
pennen : 

Overwegende dat het arrest de veroor
cleling tot een enkele straf, welke het ten 
laste van aanlegger uitspreekt wegens 
valsheicl, gebruik van valsheid in ge
schriften en beclrieglijke verduistering 
van sommen welke 8.201 frank belopen, 
steunt op cle beschouwingen « dat de be
wijslast, welke op het openbaar minis
terie weegt, aan clit de verplichting oplegt 
al de bestanddelen te bewijzen waarvan 
voor het bestaan van de inbreuk de vere
niging vereist is ll, maar .~lat h~t «. cle b~~ 
klaagde is die moet beWIJZen, mellen hiJ 
het beweert, dat het nadeel door ander
zijds te veel betaalde sommen g~compen
seercl is · da t de verdediging van de be
klaagde 'volkomen onmachtig is om het 
vaststaand bewijs van het door de kla
gende vennootschap opgelopen nadeel te 
niet te doen ll ; 

Overwegemle dat cleze bewijsvoering 
clubbelzinnig is ; dat zij i.Jiderdaacl, onze
ker laat of het hof van beroep heeft wil
len beslissen dat de door de beklaagde uit
gebrachte bewering van sclmlclvergelij
king niet kon aangenomen worden om
dat ~it de dehatten zou blijken dat geen 
element toeliet er geloof aan te hechten 
en dat zij dienvolgens geen gronclslag had, 
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ofwel of de rechter over de grond gewei
gerd heeft op gezegde bewering acht te 
slaan omdat beklaagde in gebreke bleef 
de gegrondheid zelf daarvan te bewijzen; 

Dat het arrest alzo de in het middel be
lloelcle bepalingen schendt; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
gewezen over de vordering van de burger
lijke partij bedoelt : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking van de beslissing over de vor
dering van de burgerlijke partij mede
brengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van llet Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op cle 
kant van llet vernietigd arrest; veroor
deelt verweerster tot de kosten; verwijst 
de zaak naar bet Hof van beroep te Luik. 

23 April 1951. ~ 2c kamer. ~ Voo1'Zit
ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Sohier. ~ 
Gelijkluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 23 Aprill951 

l\HDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAD'ZAKEN. ~ ENIGE S'l'RAD' WEGENS OP

LICH'fiNG EN VERDUIS'fERING Ul'fGESPROKEN. 
~ l\1IDDEL DA'f SLEOHTS DE TELASTLEGGING 

VAN VERDUIS'fEIUNG EN EEN DEEL VAN DE DOOR 
OPLICHTING BEKOJ\IEN SOMMEN BETREDvl'. ~ 

STRIA!' DOOR HE'f OVInliGE VAN DE 'l'ELAS'fLEG
GING VAN OPLICH'flNG GEREOH'fVAARDIGD. ~ 
l\1IDDEL ONON'fVANKELI.JK. 

HTwnneer een enige sti'a} wege11s oplioh
f'inu en weuens venltliste·ri11f! we1·d uU
uesproken, 'is onontvankelijlc cle eis tot 
verbmli"inu van de ove1- de pnblielce V01'
rlerin u uewezen beslissin.IJ, clie uestettnll 
·is op een miclclel clat enkel de telastlerJ
uh~rJ van vercltriste1"ing en een cleel van 
de clo01· opl'ichting belcomen sommen be
treft, wanneer cle tritgesp1·o1cen st1·at 
door het ove1"ige van cle telastleggin g'-' 
van opUohfoin .. IJ ge1·eohtvaa1-cUgd blijft (1). 
(Wetb. strafv., art. 411 en 414.) 

(BINET EN ANDEREN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 December 1950 door llet Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

(1) Verbr., 13 November 1950 (Bull. en 
PASIC., 1951, l, 153). 

I. Over de voorziening van Marcel 
Binet : 

Over het eerste midclel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 491, 496 
van het Strafwetboek, doordat het bestre
den arrest voor recht heeft gezegd dat in 
onderhavig geval de betichtingen van op
lichting en van verduistering elkancler 
niet uitsluiten en dat niets er zich tegen 
verzet dat de bedrieglijke toei:Hgening van 
eenzelfde som het voorwerp zou uitmaken 
van twee betichtingen gegrond op twee 
misdrijven, op verschillende datums, in 
verschillende plaatsen en ten nadele van 
onderscheiden personen gepleegd, dan 
wanneer de rechtvaardiging van dit stel
sel op een tegenstrijdigheid van motieven, 
welke gelijkstaat met een gebrek aan re
clenen, en op een verkeercle toepassing 
van de juriclische begrippen van verdnis
tering en van oplichting is gegrond claar 
deze betichtingen in onclerhavig geval el
knnder uitsluiten : 

Overwegencle dat het middel het ar
rest verwijt zich tegen te spreken en het 
wettelijk begrip van oplichting en van 
misbrnik van vertronwen te miskennen, 
met aanlegger voor clezelfde sommen welke 
ongeveer 500.000 frank belopen wegens 
deze twee betichtingen te veroordelen; 

Maar overwegende dat, afgezien van de 
in het middel bedoelde sommen, het arrest 
vaststelt dat aanlegger zich schuldig heeft 
gemaakt aan · oplichting, en oplichting 
alleen, van sommen welke ongeveer 
242.000 frank belopen; 

Dat de~~e vaststelling, ware het middel 
gegroncl, volstaat om de enige uitgespro
ken straf en de veroordeling tot de kosten 
wettelijk te rechtvaardigen ; 

Waaruit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is (Wetb. strafv., art. 411 en 
414); 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
113;), 1119, 1320 van het Burgerlijk Wet
boek, alsmede van de wet van 27 Juni 
1921, doordat het bestreden arrest beslist 
<< dat de door de beklaagden toegestane le
ningen in overtreding met de statuten ge
daan werden )}, dan wanneer artikel 14 
van de op een absoluut algemene wijze 
opgestelde statu ten van de V.Z.W.D. <<Pro
tection des aveugles )}, deze Yennootschap 
machtigt om aan iedereen leningen toe te 
staan en dat de wet van 27 Juni 1921 
geenszins aan de vereniging zonder winst
gevend doel verbieclt winstopbrengende 
leningen toe te staan : 

Overwegende dat het middel het arrest 
slechts bestrijdt in zover het de veroorde
ling van aanlegger wegens bedrieglijke 
verduistering heeft uitgesproken; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel volgt dat het middel 
niet ontvankelijk is; 
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En overwegende dat de substantU:He of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de voorzieningen van Clement 
Picha en Georges Cuvelier : 

Overwegencle dat de snbstantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
lleslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanleggers tot de kosten. 

23 April 1951. - 2° kamer. - Voo1'zit
te1·, H. Fettweis, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - T'erslnggever, H. Anciaux 
Henry c1e Faveaux. - GeUjk.l11'irlende con
cl1tsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. PleUer, 
H. Levaux (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Lnik). 

2e KAMER.- 23 Aprill95l 
1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 

VONNIS VAN DE POLlTIEl!ECHTER. - REGEL
MA'l'IG HOGEll BEROEP DOOR HET OPENBAAH 
MINISTERIE. - HOGER REROEP DOOR ANDERE 
PARTIJEN, BEPEUK'l' TOT DE VORUERING .VAN 
DE BUHGERLIJKE PARTIJ. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE VERKLAAUT DAT ALLEEN 
DIE \'ORDERING BLJ HEM AANHANGIG IS. -
SCHENDING VAN ARTlKELEN 202 EN 205 VAN 
HE'l' WETBOEK VAN STUAFVORDERING. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
S'l'RAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR HET 
OPENBAAR MINISTEUIE. - VERBREKING. -
S'l'REK'l' ZICH NIET UI'l' TOT HET i>ISPOSITIEF 
DAT OVER DE GEGRONDHEID VAN DE BUUGEU
LIJKE VORDEUING UITSPUAAK DOET. 

1 o Schendt de wrtilcelen 202 en 205 vnn het 
lVetboek vnn st·mtvonle1·ing, de correc
Uonele 1'Bchtbnnlc d·ie, nlhoewel het 
openban1· miwisterie regelmntig in hoge1· 
be1'0ep is gelcomen tegen een vonnis door 
cle polit-ie1·echte1· ove1· de publieke vor
de1·ing gewezen, verlclaa1·t dat alleen bij 
haa1· aanhangig z·ijn de hoge1· be1'0epen, 
cloot· wnde1·e pa1·tijen ingestelcl tegen de 
beslissing ove1' de vo1·de1·ing vcm de bu1'
gerlijke tJa1·t-ij gewezen. 

2° W annee1·, op cle enkele voo1·ziening van 
het openbnar min·iste1·ie, het hot de ve1·
breldng vcm het dispositief van een von
nis bet·reffende de tmbUelce vorde1'ing 
·uitspreekt, st1·elct die ve1·b1'elC'ing zich 
niet 1tit tot het disposiUet dat ove1· de 
,qegrondheicl van de bm·gerUjlce vo·rde
ring uitspmnlc doet (1). 

(1) Verbr., 16 October 1950 en 22 Januari 
1951 (zie hager, blz. 55 en 270; Bull. en PASIC., 
1951, I, 65 en 322). 

(PROCUREUR DES KONJi\GS 'fE IIOEI, 'f. GILLET 
EN ANDEREN.) 

ARH.EST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 9 December 1950 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Hoei; 

I. Aangaande de priblieke vordering : 
Over het eerste mi.ddel : schending van 

cle artikelen 5 van de wet van 1 Mei 1849, 
7 en 8 van cle~<elfde wet (Wetb. strafv., 
art. 202 en 205), doordat, cle overdragende 
uitwerking miskennende van het door bet 
openbaar ministerie ingesteld hoger be
roep, hPt bestredc-n YOllnis, dat ten on
rechte vaststelt dat de hoger beroepen 
« tot de vordering van de burgerlijke par-

. tij Breulet alleen be]lerkt zijn ll, verzuimt 
over de lletichtingen uitspraak te doen : 

Overwegende dat verweerders Gillet en 
Breulet verdacht waren van inbreuken op 
de Wegcode en de << Syndicat agricole de 
Chi'\nee ll als burgerlijk verantwoordelijk 
voor de eerste gedaagd werd ; 

Overwegencle dat -aanlegger boger be
ruep heeft ingesteld tegen het beroepen 
vonnis, gewezen op 30 Maart 1950 door de 
Politierechtbank van het kanton Hoei, en, 
overeenkomstig artikel 205 van het Wet
boek van strafvordering (wet van 1 Mei 
1849, art. · 8) zijn boger beroep aan ver
weerders op 14 April 1950 heeft betekend, 
met dagvaarding om op 29 April 1950 v66r 
de Correctionele Rechtbank te Hoei te 
verschijnen ; 

Overwegende dat het regelmatig hoger 
beroep van bet openbaar ministerie de 
kennis van de publieke vordering, zoals 
deze bij de eerste rechter aanhangig wenl 
gemaakt, aan de rechter in lloger beroep 
heeft onclerworpen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verzuimt uitspraak te cloen over cleze vor
dering, behalve wat de kosten aangaat; 
dat het alzo de in bet micldel bedoelde 
wetsbepaling·en schendt; 

Over het midclel van ambtswege : schen· 
cling van artikel 194 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat, zonder vooraf te 
hebben beslist clat de betichtingen ten 
laste gelegd van Gillet en van Breulet 
bewezen waren, en zonder tegen dezen, 
zelfs bij wijze van bevestiging van llet 
beroepen vonnis, een enkele yeroordeling 
wegens cleze betichtingen ui.t te spreken, 
het bestreden vonnis elke betichte tot cle 
helft van de kosten jegens de Staat ver
oorcleelt en zegt dat de « Synclicat agricole 
de Chenee J> burgerlijk verantwoordelijk 
voor Gillet, hoofdelijk met cleze tot ge
zegde kosten gehouclen is; 
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Dat het alzo, de in het miclclel becloelde 
wetsbepaling schendt; 

II. Aangaande de vordering van de bnr
gerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger niet vennag 
zich tegen de over de vordering van de 
bnrgerlijke partij gewezen beslissing te 
voorzien; dat de voorziening niet ontvan
kelijk is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
tlen vonnis behalve voor zoveel het over de 
vordering van de burgerlijke partij 
Brenlet uitsDraak doet; verwerDt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van cle Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; ver
oordeelt elke verweercler tot een vierde 
van cle kosten ; laat het overige vier de ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar de Correctionele Recht
bank te Luik, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

23 April 1951. - 2c kamer. - Voo1"Zit
ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve-rslaggever, H. Daubresse. 
- GeUjkluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2c KAMER. - 23 April 1951 

OPENBARJil DHONKENSCHAP. - I:-;
naEuK. - BEWIJS. - GEMEEN RECHT. 

Het be·wijs dat iemand, d·ie op de open
ba1·e weg een 'voe1·t'ltig besttttwt, z·ich .in 
stactt van dmnlcenschap bevond, is aan 
yeen liijzondere 1"egel omlenvo1·pen; rUt 
liewijs moot omle1· nwer ·n iet uit een 
bloedoutlecUng l!Ujlcen. 

(S'l'ASSINET.) 

. ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 J anuari 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik; 

Over het enig middel : schending· van 
artik"el 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, doordat het 
bestreden vonnis aanlegger heeft veroor
deeld om in staat van dronkenschap aan
getroffen te zijn geweest, in een openbare 
plants, een motorvoertuig besturend, dan 
wanneer het parket verzuimcl had tot ont
lecling van het .monster afgetro"kken bloed 
te doen overgaan, aftrekking waaraan 
aanlegger zich op de dag van de feiten en 
ten verzoeke van de Hijkswacht had on-

clerworpen, alhoewel deze ontleding zou 
toegelaten hebben cle staat van de dron
kenschap of het niet bestaan van die staat 
te bewijzen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst << dat klaarblijkelijk uit de 
in het dossier vermelrle verklaringeu, nit 
het plan van de plaats en nit de wijze 
waarop het ongeval is gebeurd blijkt dat 
Stassinet op het ogenblik van de feiten 
in staat van dronkenschap verkeerde ll; 

Overwegende dat, vermits geen bijzon
del;e wijze door de wet is voorzien om de 
dronkenschap te bewijzen, het bestreden 
vonnis nit deze feitelijke vaststellingen 
heeft kunnen afleiden, << clat het van wei
nig· belang is dat het afgetrokken bloed 
al dan niet ontleecl werd, dat deze forma
liteit ingeval van twijfel zeker ophelde
ringen kan bijbrengen maar dat zij geens
zins wordt vereist en clat de staat van 
dronkenschap nit de andere elementen 
van de zaak kan blijken lJ ; 

Dat de rechter alzo wettelijk zijn be
slissing heeft gerechtvaardigd; 

Overwegende dat, met zijn beslissing 
te steunen op bewijselementen waarvan 
de beoordeling door cle wet aan zijn gewe
ten overgelaten wordt, de rechter de rech
ten van de verdediging niet heeft kunnen 
schenden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · 

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

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

23 April 1951. - 2• kamer. - VoO?·zit
ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ·~ Ve1·slaggeve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeUjlcltr.idende con
cl!t.s'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER.- 23 Aprill951 

1° FHANSE TAAL - NEDEHLANDSE 
'l'AAL (GEBRUIK VAN DE). - BE
KLAAGDE VERVOLGD V06R EEN . EEN'l'ALIGE COR
RECTIONELE RECHTDANK. VEHWIJZJNG 
NAAR DE DICHTS'l"Bl.J GELEGEN RECHTBANK 
~IE"l' DE ANDERE 'l'AAL ALS VOEHTAAL. -
DICHTSTBIJ GELEGEN llECH"l'BANK MET FRANSE 
EN NEDERLANDSE VOERTAAL. - VERWJ.TZING 
NAAR DIE RECH'l'BANK. 

2° REGELING VAN RECH'l'SGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE CORREC
'l'IONELE RECH"l'BANK DA'l' DE VERWI.JZING NAAR 
EEN ANDER RECHTRCOLLEGE VAN DEZELFDE 
RANG GELAST. - RECH'l'SCOLLEGE DA"l' BE-
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SLIST UA'l' RET NIE'l' RET llE\'OEGD RECH'l'S
COLLEGE IS. BEIDE BESLISSINGEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - REGELING 
VAN. RECH'l'SGEiliED. 

1 o In de bij .n·rtikel 23, ctUnen 3, van de 
wet van 15 Jm~i 1935 op het gebntilc 
cler talen in ge1·echtsznken voorziene ge
vnllen, is het dichtstbij gelegen ?'echts
college van clezelfcle 1·nng, ncwr het
welk cle zanlc moet worclen ve1·wezen, 
dit wanrvnn de voertaal of een van 
de VOel·talen cle door de belclnngcle ge
wenste tactl is (1) . · 

2° W annee1·, bij toepctss·ing van arti
lcel 23, nlinea 3, van de wet van 15 Juni 
.l935 op het gebnt'ilc cle1· tnlen ·in ge
·rechtsznlcen, .een vonmis van cle correc
tionele rechtbanlc een zaalc, clio b·ij die 
1·echtbank nanhangig was, nna1· een 
ctncle1·e con·ect-ionele I'Ochtbcmlc ve?·we
zen heejt, en wwn1WOT d·ie laatste recht
bctnlc zich onbevoegcl heett verlclaa1·cl 
om ?"eden clCLt zij niet het dichtstbij ge
legen Techtscollege van dezelfde rctng is 
·van de ?'echtbCLn.Jc die de ve1·wijzing 
heett gelast, en wCLnnee·r clio beicle be
slisB'ingen ·in k1'CLcht vctn gewijscle zijn 
gegctctn, ·is er ctctnleiding tot 1·egeUng 
·van 1·echtsgebiea ten eincle het bevoegcl 
l'eOhtsoOllege te bepalen W(L(LI'heen cle 
znalc moet wo1·clen ·verwezen (2). 

(I'ROCUREUH DES KONINGS 'l'E NLJVEL, IN ZAKE 
VAN DER ELST.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
de Procureur des Konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel inge
diend; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
10 Januari 1950, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
Leon-Fran!:ois-Louis van der Elst (ba
ron), student, te Wenen (Oostenrijk) op 
24 Januari 1930 geboren, wonende te Et
terbeek, Sint-Michielslaan, 75, verdacht 
van inbreuk op artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek en van een op arti
kel 42 van de W egcode samenhangend 
misdrijf, feiten te Rever in de nacht van 
9 op 10 December 1948 gepleegd, naar de 
correctionele rechtbank van hetzelfde ar
rondissement heeft verwezen ; 

Overwegende dat, daar de beklaagde 
verklaarde slechts de Franse taal te ken
nen, de correctionele rechtbank, bij von-

(1) Verbr., 24 April 1950 (A1'1', Verbr., 1950, 
biz. 519; Bull. en PAsrc., 1950, I, 573). 

(2) Verbr., 24 April 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
biz. 520; Bull. en PABIC., 1950, I, 574). 

nis van 16 J\1aart 1950, zich bij toepassing 
van artikei 2H van cle wet van 15 Juni 
1935 van de zank ontlastte en ze naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel ver
wees; dat dit vonnis in kracht van ge
wijsde is gegaan; 

Overwegende dat, bij vonnis van 17 No
vember 1950, de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel zich onbevoegd verklaarde om 
reclen clat artikel 23 van de wet van 
15 Juni 1935 haar geen bevoegdheid toe
kende; dat inderclaacl, de correctioneie 
rechtbank, die het Frans als voertaai 
heeft, en waarvan de zetel het dichtstbij 
van cle Correctionele Rechtbank te Len
ven gelegen is, de Correctionele Recht
bank te Brussel is; clat dit vonnis ook in 
Iuacht van gewijscle is gegaan; 

Overwegencle dat nit de strijcligheicl 
clie bestaat tussen het vonnis van 1() Maart 
1950 en het vonnis van 17 November 1950, 
wat het bevoegd rechtscollege aangaat, 
een negatief geschil van rechtsgebiecl is 
ontstaan wellr cle gang van het gerecht 
belemmert en tot regeling van rechtsge
biecl aanleiding geeft; 

Overwegencle dat, krachtens artikel 16, 
paragraaf 1, van de wet van 15 Juni 1935, 
tle Correctionele Rechtbank te Brussel 
het JJ'rans en het Nederlands als voertalen 
heeft; dat zij dus cle door de beklaagcle 
gewenste taal, naar de zin van cleze woor
clen in artikel 23, alinea 3, van voormelcle 
wet, als voertaal heeft; 

Overwegende clat deze correctionele 
rechtbank het rechtscol1ege van dezelfcle 
rang is dat het Frans als voertaal heeft 
en waarvan de zetel het dichtstbij van 
deze van de Correctionele Rechtbank te 
Leuven gelegen is; dat cle verwijzing 
voorzien bij gezegcl artikel 23, alinea 3, 
clienvolgens naar dit rechtscollege moest 
bevolen worden; 
·Om clie reclenen; het rechtsgebied rege

lencle, vernietigt het vonnis van cle Cor
rectionele Rechtbank te Leuven van 
16 Maart 1950, voor zoveel het de Correc
tionele Rechtbanl!; te Nijvel als rechts
college van verwijzing aanduidt; beveeit 
tlat onclerhavig arrest zal worden over
geschreven in tle registers van cle Recht
bank van eerste aanleg te Leuven en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel. 

23 April 1951. - 2° kamer. - Vo01'Zit
ter, H. Fettweis, raadsheer wattrnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. 
- Gelijlclu.iclencle conolu.sie, H. Raoul 
Hayoit cle Termicourt, eerste advocaat
generaal. 
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2c KAMER. - 23 April 1951 

V IDRKEER. - HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AHUES'fEN. - RECH'l'Elt OVER DE GROND DlE 
ZONDER MEER YAS'l'S'fEL'l' DA'l' DE IlES'l'UUUDE!t 
VAN EEN VOER'l'UlG YOOUWAAR'l'S RIJD'l'. -
VAS'l'S'l'ELLING DA'l' DIE BES'l'UURDER GEEN 
UI.JilEWEGlNG, NAAR DE ZIN VAN AR'l'IKEL 57, 
1o, LI'I"r. C, VAN DE vVEGCODE HEEF'l' Ul'J'GE
VOERD. 

Door zonfler meer vast te stellen clat de 
best~wnle1· van een voertuig voonvawrts 
J·ijclt, stelt cle 1'echte1· ove1· de gmncl 
vast clftt die bestmwfle'l' geen J"ijbewe
rting, JWC£1' de zin van a1·tikel 57, 1°, 
litt. c, vnn cle Wegcocle heeft q(it,qe
voerd (1). 

(llORSU, 'l'. PREGALDIEN.) 

ARREST. 

HET HOI<' ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Janmui 1951 in lioger beroe11 
gewezen door de Conectionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Over de voorziening van Robert 
Borsu, beklaagde : 

A. Voor zoveel cle voorziening de beslis
sing gewezen over de publieke vordering 
bedoelt: 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en 57, 1°, litt. c, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 houdende 
Algemeen Reglement op de verkeerspoli
tie, doordat het bestreden vonnis de ver
oordeling van aanlegger heeft uitgespro
ken op grand van de miskenning, door 
cleze laatste, van de verkeersvoorrang 
welke aan Pregalclien behoorde, het krui
sen op een openbaar plein uitgevoercl 
geweest zijnde (art. 56), dan wanneer 
Pregaldien, die, nnar de zin van de wet, 
een rijbeweging uitvoercle, de cloorgang 
yoor aanlegger moest vrijlaten : 

Overwegende dat, bij verwijzing naar 
de beweegredenen van de eerste rechter, 
het bestreclen vonnis vaststelt dat Pre
galdien geen rijbeweging uitvoerde, maar 
clat hij, zoncler meer, voorwaarts reed; 

Overwegende dat deze feitelijke vast
stelling van de rechter over de grand sou
verein is en het bestreden dispositief wet
telijk rechtvaanligt; 

Dat het middel noch in feite noch in 
rechte opgaat; 

(1) Over de betekenis van het woord « rijbe
wegingen >> in artikel 57, 1', !itt. c, van de 
Wegcode, zie verbi·., 24 April1950 (A1·r. T'erbr., 
1950, blz. 521; Bull. en PAsrc., 1950, I, 579); 
12 Maart 1951 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 469). 

VERBR., 1951. - 32 

Over het tweede en het derde midclel : 
schending van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek en 56, 57, 2°, van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
zijnde artikel 8 van het besluit van de 
Regent del. 14 October 1946, doordat het 
bestreden vonnis aangenomen heeft dat, 
op een openbaar plein, het verkeer naar 
de voorschriften van artikel 56 geregeld 
wordt, dan wanneer Pregaldien, die een . 
bocht naar links nam, de do01·gang voor 
de in beweging zijnde weggebruiker moest 
vrijlaten : 

Overwegende dat de bewering van de 
middelen, betreffencle een bocht of een 
door verweerder uitgevoerd schuin af
slaan naar links in de vaststellingen van 
het bestreden vonnis geen steun vindt en 
zelfs door cleze wordt tegengesproken; 

Dat de twee middelen in feite niet op
gaan; 

Over het vierde micldel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 29, 4°, en 31, 
1 o, van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, zijnde respectievelijk arti
kelen 2 en 3 van het besluit van de Re
gent del. 18 October 1946, doordat het be
streden vonnis aanleggers conclusies niet 
heeft beantwoord luidens welke cle aan· 
rijding niet zou voorgevallen zijn indien 
Pregaldien, zoals hij daartoe verplicht 
was, bij het nacleren van de aansluiting 
van de Patenier- met cle Henri BH~sstraat 
de uiterste rechterzijde had gehouden en 
indien hij, om links af te slaan, zo ruim 
mogelijk ,had gereden om de rechterzijde 
van de Koningin Astricllaan, welke hij 
ging ingaan, op te rijclen : 

Overwegende, enerzijds, clat de door 
aanlegger voor de correctionele recht
bank genomen conclusies alleen de zoge
zegde aansluiting bedoelen van de Konin· 
gin Astridlaan met het openbaar plein 
langs welk zij loopt, dat zij geen enkele 
vermelding maken van een door de Pate
nier- en Henri Bli'~sstraten uitgemaakte 
aansluiting; 

Overwegende, anderzijds, dat de bewe
ring dat aanlegger op het ogenblik van 
de aanrijding een rijbeweging uitvoerde 
door het bestreden vonnis wordt tegenge
sproken; 

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

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

B. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanleggers tot staving 
van hun voorziening geen enkel middel 
inroepen en dat het Hof er ·van ambts
wege geen opwerpt ; 
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II. Over de voorziening van Auguste 
Louis, burgerlijk verantwoordelijke par
tij : 

Overwegemle dat niet blijkt dat de 
voorziening betekend is geweest aan de 
partijen waartegen zij gericht is; dat ge
zegde voorziening clienvolgens niet ont
vankelijk is (Wetb. van strafv. art. 418); 

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

23 April 1951. - 2e kamer. - Voo·rzU
te1·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijklu:iclelule con
cl-ttsie, H Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, 
HTI. della I!'aille d'Huysse en Huart (deze 
lnatste van cle Balie te Namen). 

2" KAMER.- 23 Aprill95J 

HERZIENING. - NIEuw FElT. - VER
'\TI,JZING NAAR. EEN HOF VAN BEROEP. 

lVanneer ·in een 1·egel·matige aanvractg 
tot hemiening worclt aangevoenl clat 
te-iten zich seclert cle veroonlel'ing voo1·
fJCclaan hebben en clnt er ·u:it, volyens _cle 
nctnv·rauer, het bewijs van z·ijn onsclwlcl 
zo·tt bl'ijken, ontvanyt het Hot cle aan
vrang en beveelt het clctt cloor een hof 
'Ultn beroep tot het oncle1·zoel.: van ae 
aanvraag Zitl wonlen ove1·gegaan (1). 
(Wetb. strafv., art. 443, 3°, 444 en 445.) 

(DELALlGE.) 

ARHES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
scllrift del. 14 Februari 1951, op 15 Febru
ari 1951 ter grilfie van het Hof ontvan
gen, getekencl door Mer Paul Struye, advo
caat bij het Hof van verbreking, waarbij 
Jean-Baptiste Delitrge, groentenhande
laar, wonencle 4, Catlledralestraat, te 
Luik, cle herziening aanvraagt van het 
vonnis op 9 Maart 1945 op tegenspraak 
gewezen door de Krijgsraad te Luik, 
welk hem sclluldig verklaart om aan het 
vervormen door de vijand van wettelijke 
instellingen of inriclltingen deelgenomen 
te hebben, in oorlogstijd de trouw der 
burgers jegens Koning en Staat aan het 
wankelen te hebben gebracht, met kwaacl 
opzet 's vijancls politiek of oogmerken te 
hebben gediend en, bij toepassing van ar
tikelen 79, 81 en ll8bis van het gewoon 

(1} Verbr., 24 April 1950 (Bull. en PASIC., 

1950, I, 575). 

Strafwetboek, hem veroordeelt tot een jaar 
gevangenisstraf en vaststelt dat, kracll
tens de aitikelen 123searies en 123sepUes 
van het gewoon Strafwetboek, hij verval
len worclt verklaarcl, enerzijds, van Iwt 
recht om te stemmen, te kiezen of verko
zen te worden, anderzijtls, van de andere 
in de tweecle van cleze wetsbepalingen 
bedoelde rechten; 

01·erwegencle dat clit vmmis in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegencle dat, om zijn aanvraag te 
rechtvaardigen, de veroordeelde aanvoert 
dat het bewijs van zijn onschuld schijnt 
te volgen nit een feit dat zich sedert zijn 
veroordeling voorgetlaau heeft of nit een 
omstancligheicl clie hij ten tijcle van het ge
ding niet in staat was te bewijzen; dat 
inclenlaad, nit het strafreclltelijk dossier, 
en namel ijk uit de uiteenzetting van Lie 
feiten door l!et Openba ar Ministerie, 
hlijkt dat llet enig feit welk tot vermelde 
veroordeling aanleicling lleeft gegeven in 
de uitdeling bestaat van vlugschriften 
welke de .vrijwillige arbeicl in Duitsland 
prezen; clat cUt feit bovendien door de 
verklaring- van Lle genaamden l\1ossoux, 
Fontaine en Moray bewezen is; 

Maar overwegencle dat, opnieuw in 
Maart 1950 ondervraagd, Fontaine en Mo
ray, in ::;trijd met wat zij in de loop van 
!let ouderzoek of van cle terechtzitting van 
de krijgsraacl beweenl hebben, erkend 
hebben clat zij verzoeker geen vlugschrif
ten llaclclen zien uitclelen, en dat zij er 
zich toe beperkt llaclden te herhalen wat 
Mossoux, van wien de klacht ten laste 
van verzoeker uitging, hun gezegcl had; 

Dat, volgens verzoeker, de nieuwe ver
klaringen van Fontaine en van Moray 
de zaak in een heel ander daglicht stellen; 

Dat het zeker blijkt dat indien cleze 
besclwuwingen door cle krijgsraad ge
kend waren geweest, cleze op !let enkel 
getuigenis van Mossoux verzoeker niet 
zon veroonleeld llebben, te meer claar 
lleze erkent, om private redenen, wrok 
tegen de beklaagde te hebben gehad ; 

Gelet op het gunstig met reclenen om
kleecl advies van clrie aclvocaten bij het 
Hof van beroep te Luik met tien jaar 
inschrijving- op de lijst; 

Gelet op de wet van 18 Juni 1894 en de 
artikeleil 443, 444 en 445 van het Wetboek 
van strafvorclering; 

Om die redenen, ontvangt het verzoek; 
beveelt dat tot het onderzoek er van door 
het Hof van beroep te r,uik zal worden 
overgegaan, ten eincle na te gaan of de 
tot staving van het verzoek opgesomcle 
feiten afcloend genoeg schijnen om tot 
llerziening van het O]J 9 Maart 1945 door 
de Krijgsraad te Luik gewezen vonnis 
aanleiding te geven; behoudt de kosten 
voor. 
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23 April 1931. - 26 kamer. - T'oorzit
te·r, H. Fettweis, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - T'erslaggever, H. Demoulin. 
- GeUjlclnidenae concl·u.sie, H. Raoul 
Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaa t
generaal. 

2" KAMER. - 23 Aprill95l 

DOUANEN EN ACOIJNZEN. - Mrs
nnr.m. - PROCES-VERT,lAAL VAN DE AGENTEN 
VAN DE ACCIJNZEN. - BEWIJSKRACHT. 

De 1·egelmatig, naa1· aanle·iding van een 
misdrijf op de wetten betreffende de 
clomtnen en acG'ijnzen; doo1· de agenten 
vcm het besMwr van accijnzen ·opgestelrle 
processen-verbaal, gelrZen slechts als be
wijs totdat de valsheirl e1·van is bewe
zen wat bet?-eft rle pe?·soonUjlce vast
stellingen door rlie agenten binnen cle 
pe-rlcen van hun bevoegdheicl gerlaan. 
Dergelijlc geloof is nliet gehecht aan cle 
verkla1·ing van rlie agenten dat het be
stmtr de m·ijsteUing van 1·echten aan 
een bepaalrle voonvaarrle onrlerwo·rrJen 
had, noch aan cle doo·r rlie agenten ~tit 
h~tn vaststellingen afgeleirle gevolgtrelc
ki·llgen (1). 

(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. DE COCQ.) 

ARRES'r. 

BET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 18 J anuari 1951 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over bet enig middel : schending van 
cle artikelen 97 van de Grondwet, 3, 4, 5, 
1°, 239, 247, van de wet van 27 Augustus 
1822, 6, 12 en 26 van de wet van 12 De
cember 1912, 19, 22 tot 25 en 28 van de 
wet van 6 April 1843 : 1 o doordat bet be
streden arrest niet ten genoege van recbte 
gemotiveerd is, arrest dat, om te beslissen 
clat verweertlers verrichtingen van de in 
artikel 5, 1 o, van de wet van 26 Augustus 
1822 vermelde vrijstelling genoten op de 
omstandigheid steunt dat de litigieuze 
goederen gekocht werden om opnieuw aan 
militaire eenbeden verkocbt te worden en 
dat zij aan deze werkelijk verkocht wer
den en de verwezenlijking niet vaststelt 
van de andere voorwaarden, waaraan de 
vermelde wetsbepaling de vrijstelling van 
cle recbten onderwerpt, te weten clat 

(1) Verbr., 6 Janmiri 1943 (A1'1'. Ve1·br., 
19·1.3, blz. 2; Bull. en PAsrc., 1943, I, 5, en de 
nota 1); 25 April 1949 (Arr. Verb1·., 1949, 
blz. 264,; Bull. en PAsrc., 1949, I, 299); 17 Oc· 
tober 1949 (A?T. Ve,·b1·., 1950, blz. 72; Bull. 
en PAsiC., 1950, I, 78). 

de goelleren gekocht werden door bemid
deling van het departement van oorlog 
door de militaire eenheden, en dat de vrij
geleiden welke deze dekken op aanvraag 
van dit departement afgeleverd zouden 
geweest zijn; 2° doordat bet bestre
den arrest bet geloof schendt dat client 
gehecht aan het proces-verbaal van 
26 September 1947, alsook aan de conclu
sies van aanlegger welke daarheen ver
wijzen, gezegd proces-verbaal luidende 
als volgt : « wij doen bier opmerken dat 
een bijzonder regime van rechten en 
taxes door de bevoegde overheden toege
staan werd; de voorwaarden om dit re
gime te genieten zijnde oncler meer de 
voorlegging van een bestelbon die bet ze
gel van de eenheid welke de goederen 
koopt, de opsomming van deze en de 
handtekening van de ol:licier-bevelhebber 
draagt; bij tie weghaling moet een ont
vungbewijs welk dezelfde zegel en hancl
tekening draagt door de leverancier ver
eist en gehouden worden )) ; so doordat 
bet bestreden arrest het geloof heeft mis
kend uat aan het proces-verbaal van 
26 September 1947 dient gehecht, waaruit 
blijkt dat verweerders De Cocq en Har
chies, die de << Cantine Generaal l'iron l> 

beheerden, er alcool verkochten aan 
iedere persoon in uniform die zich daar 
aanbood; 4° doordat bet bestreden arrest 
niet gemotiveerd is voor zoveel bet ver
weerders De Cocq en Harchies vrijspreekt 
van de betichting bedoeld sttb litt. N 
van ·de dagvaarding van 25 Februari, 
9 JVIaart 1950, om, op ue telling van 
26 .Maart 1947, in gebreke te zijn geble
l'en 13.928,4 liter alcohol aan 50 graden 
Gay-Lussac te vertonen; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegenlle clat aanlegger, vervol

gende partij, in boger beroep als volgt 
heeft geconcludeerd : << dat krachtens 
artikel 5, 1 o, van de algemene wet van 
26 Augustus 1822, van de betaling van de 
rechten zljn vrijgeDtelcl,' de oorlogsmuni
ties, de levensmiddelen en andere behoef
ten die aan onze legers verzonden wor
den, enz ... ; dat de geestrijke drank en 
rechtstreeks aan het leger gezonden dus 
van de vrijstelling van de rechten kon
den genieten; maar dat deze vrijstel
ling enkel mocht verleend worden mits 
toezicht van bet bestuur en in de 
door dit bestuur aangewezen voorwaar
den ll ••• ; dat de vervolgende partij dus 
·niet betwistte dat de voorwaarden .ver
meld door de tekst van artikel 5, 1 o, 
verenigd waren ; 

Overwegencle dat, met vast te stellen 
dat de litigieuze verrichtingen gedaan 
werden onder het bijzonder regime van 
vrijstelling van rechten voor dergelijke 
aankopen en leveringen, door artikel 5, 
1°, van cle algemene wet van 26 Augus-
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tns 1822 aangenomen, het arrest impli
ciet llet bestaan van de bij deze wetsbe
paling voorziene voorwaarden van vrij
stelling aanneemt; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 

Over llet tweede onderdeel : 
Overwegende dat de regelmatig opge

stelde processen-verbaal van het bestuur 
van clouanen en accijnzen, krachtens ;uti
kel 23fJ van de \Yet nm 2G Augustus 1822, 
slechts gelden als bewijs tot clat de vals
heid daarvan wordt bewezen, wat betreft 
de persoonlijke binnen de perken van hun 
bevoegdheicl, door de verbaliserencle agen
ten daarin geclane vaststellingen ; 

Overwegencle clat het geloof clat aan 
het proces-verbaal 'van 26 Maart 1947 is 
gehecllt dienvolgens niet gellecht is aan 
de verwijzing naar de bijzondere voor
Wl_larclen die cloor het bestuur aan ver
weerders zouden opgelegd geweest zijn, 
deze verwijzing geen persoonlijke vast
stelling van de verbalisanten uitma
ke1lde; 

Over het clercle onclerdeel : 
Overwegencle clat de bewering, in het 

proces-verbaal van 26 September 1947 
vervat, dat \'erweerders De Oocq en Har
chies, beheerders van de « Oantine Ge
neraal Piron >> er alcohol verkocllten aan 
iedereen clie zich in uniform aanbood, 
niet het verhaal van de persoonlijke vast
stellingen van de verbalisanten uit
maakt, maar een gevolgtrekking welke 
deze nit de door h nn ingewonnen ver
klaringen afleiden; 

Overwegende dat het bij artikel 23fJ 
van de wet van 26 Augustus 1822 bepaald 
geloof niet aan dergelijke afieiding ge
llecht is; clat aldus, clom· vermelde bewe
rin:r, van de hand te wijzen, de rechter 
over de grond het geloof, dat aan het 
proces-verbaal van 26 September 1947 ver
sclmlcligtl is, niet !weft gescllonclen; 

Over het vier~le onderdeel : 
Overwegende llat de inleitlende dag- . 

vaarding geen veroordeling vordert we
gens niet-vertoning van 13.928,4 liter 
alcohol, welke suli litt. N vermelcl is; 

Ovenvegende dat clit feit slechts een 
van cle bestanddelen uitmaakt van cle 
andere ten laste van De Oocq en Harchies 
gelegcle betichtingen; tlat de rechter 
over cle groud, die cleze betichtingen niet 
bewezen verklaart, zich over gezegd feit 
niet bijzonder moest uitspreken; 

'\Vaaruit volgt dat geen enkel van de 
onclerdelen van het micldel kan aange
nomen worclen ; 

'Eln overwegende clat de substantiiile 
of op straf van nietigheicl voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
clat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

23 April 1951. - 2" kamer. - Voon~it
ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve·rslaugever, H. Daubresse. 

GeUjlcl1t.iclencle coucl'lls·ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. - PleUer, H. Kebers (van de 
Balie bij bet Hof van beroep te Brussel). 

1 c KAMER~ - 26 April 1951 

AHBJiJIDSONGEVALLEN. - OVERLIJDEN 
VAN IIEl' SLACHTO~'FER. - llECHT VODR ELK 
KIND, T01' DE LEEF'l'IJD VAN ACHTTIEN JAAH, 
OP EEi\' LI.JFHEN'l'E VAN 15 T. H. VAN RET JAAH
LOON. - l{ECHT EIGEN AAN ELK KIND. -

GEZA.MENLI.JKE BENTE :MAG 4[) '1'. H. VAN HET 
LOON NIET 0\'ERSCH!ll.JDEN. - VEHMINDEHJNG 
VAN DE RENTE YAN ELK ICIND IN GEVAL HE'l' 

SLACHTOFFER ER MEER DAN DHIE ACHTER
LAAT. - llECHT VAN SmfMIGE KlNDEREN DAT 
\'ERYAL'l' OMDAT ZJ.J DE LEEF1'I.JD VAN ACH'l'
TJii.:N ,JAAR 1BEREIKEN OF Q}.IDA'l' ZIJ KOMEN TE 

VERD,Vl.JNJriN. - BEPERKII\'G OF' ,.\'EGVALLEN 

YAN DE BELEM:MEHJNG TOl' UI'!'OEFENING VAN 

HET RECHT VAN DJG ANDEHE ICINDEllEN. -

HERLE1DING OF ·wEGVALLEN VAN DE \'ER}.UN
DJCHING VAN DE BEN'l'E AAN DJE KINOEREN. 

lfet overUjclen van het slnchtoffer van 
een a1·7ieidson{!eval cloet ·voor ell,, van 
cle ldncle1·en, tot de leeftijd van 18 jaa1·, 
een e·igen 1'echt ontstaan op een Ujde-
7-ijke lijfN~nte gelijlc an-n 1.5 t. h, va.n 
het jcw'l'loon. Indien het totaul van clie 
renten 45 t. h. van het loon niet ma._q 
overschl'ijclen. en inllien tle Tente vun 
ellc van cle k·inde1·en moet worclen ve1·
minclenl i.n geval het slnchtoffer e1· 
mee·r clwn cl!"ie achterlctat, worclt fl'ie 
ve1·minclering herleicl of vnlt zij wer1 
nanrgelnn g, we gens het ve1·vallen van 
het recht vun son~<m·igen oncler hen, 
hetz·ij omclut zij cle Leeftijcl van 18 jaM 
liereiken, hetz1j omclat zij lcomen te ver
tlwijnen, cle 7ielemme1'in{f tot u-itoefe
n·ing 'VWn het recht vwn tle unclere lc1n
cle1·en wonlt liepe,rkt of wegvult. (Wet
ten betreffencle cle vergoedingen der 
schade voortspruitencle nit de arbeicls
ongevallen, samengeordend de 28 Sep
tember 1931, art. 4, 2°, B, al. 1.) 

(UUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS, 
'l'. WEDUWE DlThWR'.riER.) 

ARREST. 

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 24 April 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik ; 
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Over het enig micldel : schencling van 
de artikelen 1, 4 (inzonderheid 2°, litt. B, 
1ste en laatste alinea, van hetzelfde arti
kel 4), 12 en 14, van de wetten, samen
geordend bij koninkli.ik beslnit van 
28 September 1931 betreffencle de vergoe
ding der schade voortspruitende nit de ar
beidsongevallen, cloorda t het bestreden 
vonnis cle zaak ten voordele van verweer
ster beslecht heeft door te beslissen dat 
de aangecluide bepalingen een recht doen 
ontstaan op een gezamenlijk berekend pen
sioen, of althans met recht van verho
ging, ten bate van alle kincleren van het 
slachtoffer, die mincler clan achttien jaar 
oud zijn, zodat het verschulcligd is ten 
belope van 45 t. h. van het jaarlijkse 
loon van het slachtoffer zolang drie van 
de kinderen de leefti.id van acl1ttien jaar 
niet bereikt hebben, om daarna met een 
dercle te worden vermindercl telkenmal e 
een dezer de bewuste ouderclom bereikt, 
dan wanneer in het wettelijk stelsel het 
aan elk van cle kinderen verschuldigd 
pensioen van bi.i de aanvang, dit is op de 
datum van het overlijden, vastgestelcl 
worclt op 11et inclivicluele aandeel da t aan 
hetzelve toekomt - namelijk 15 t. h. 
voor elk van drie kincleren of minder, 
45/4 t. h. voor elk van vier kinderen, 
45/5 t. 11. voor elk van vijf kinderen en 
zo voort, op zulke wijze dat het aan elk 
hunner uitgekeercle pensioen, zonder aan
was ten bate van de anderen, wegvalt op 
11et ogenblik dat het, onder meer, door 
het feit dat het de leeftijd van achttien 
jaar bereikt of overlijdt, geen recht meer 
op het pensioen heeft : 

Overwegencle dat de wet van 24 De
cember 1903 betreffende de vergoeding der 
scl1ade voortsprnitende nit de arbeidson
gevallen en de wijzigende wetten, samen
geordend bij koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1931, bij artikel 4, 2°, · B, bepalen 
dat, wanneer het ongeval de dood van de 
getroffene veroorzaakt, aan de kinderen 
die geen achttien jaar oucl zijn een tijde
lijke lijfrente wordt toegekend << gelijk 
aan 15 t. h. van het 'jaarloon voor elk 
kind, zonder dat het totaal 45 t. 11. van 
voornoemd loon mag overschrijden ll ; 

Dat uit die beJ)aling volgt dat deze rente 
geen gezamenlijke per hoofd te verdelen 
rente is,. maar dat bet overlijclen van hPt 
slachtoffer voor elk van de kinderen, die 
minder dan achttien jaar oud zijn, 11et 
recl1t doet ontstaan op een rente welke 
15 t. h. van het loon vertegenwoordigt, en 
dat de uitoefening van dit recht beperkt 
is door het bestaa'll van de andere kinde
ren die gelijke rechten b~zitten; 

Dat, bijgevolg, wanneer een van deze 
rechthebbenclen de leeftijd van achttien 
jaar bereikt of komt te verdwijnen, de 
anderen hun recht behouclen en het uit
oefenen in de mate waarin het bestaan 

van andere kinderen, aan welke dergelijk 
recht ten. goecle komt, geen renten tot ge
volg heeft waarvan het totaal 45 t. h. 
van het loon 'zou overscl1rijden; 

Dat de rente van de andere kincleren 
niet aan de recl1thebbende ten goede 
komt, maar clat hij enkel zijn eigen recht 
uitoefent; 

Overwegende clat het bestretlen vonnis 
niet beslist, zoals het middel beweert, dat 
de wet een recht op een gezamenlijk bere
kend pensioen, of althans met recht van 
aanwas, doet ontstaan; 

Dat het, integendeel, zo door eigen mo
tieven als door verwijzing naar die van 
de eerste rechter, verklaart dat de rente 
geen gezamenlijk karakter heeft, dat de 
wees geeuszins baat haalt door aanwas 
of overdracht nit de renten van de 
amlere rechthebbenden; dat zijn beslis
sing steunt op het motief clat de wees 
enkel een individueel recht in de inte
graliteit er van uitoefent, recl1t waarvan 
de uitoefening tijdelijk beperkt was; 

Waarnit volgt clat de bestreden beslis
sing de ingeroepen wetsbevalingen niet 
ge,;cl1ond.en heeft ; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerster. 

26 April 1951. - 1" kamer. - Voo1'Z-it
te·t, H. 'Vouters, raadsl1eer waarnemend 
voorzitter. - Verslaygever, H. de Clip
pele. - GeU.jlclu·idende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Demeur en della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. -· 26 April 1951 

BEHOEPSZIEJKTEN. - VERPLICHTlNU VAN 
HET llEORIJFSHODL'D 'l'OT AANGIFTE VAN HET 
li'l~I'I' DA'l' ZI,TN YVEBICLIEDENPERSONEEL AAN RET 
IUSICO VAN IJEHOEPSZIEKTEN IS IJLOO'l' GE
S'l'ELD. - 0NVHI.JWILLIG NALA'l'EN VAN DIE 
VEHPLICHTINGJ ZONDEit OPZET DE BETALING YAN 
DE BI.JDRAGEN TE VEHMI.JDEN. - VERPLICH
TlNG VAN HET BEDRIJli'SHOOFD TO'!' 'l'EHUGBETA
LING AAN HE'!' YOORZORGSFONDS VAN HETGEEN 
AAN 1-IE'r SLACHTOin~'ER \VERD UITGEKI~ERD. 

II 

Het bedt··ijfshoofcl flat, .zelfs onvrijwiUiy 
en zonder opzet om cle betal-ing vwn cle 
bijclmgen te vennijden, 'lut.(JClaten heett 
de aang·ijte te doen van l1et jeit (lat zijn 
·we·rT.;Ueclenpe·rsoneril cw.n het •risico van 
beroepsz·ielcten is bloat gestelcl, ·is ver
pl-icht aan het Voo·rzo·rysfoncls hetyeen 
cloo1· dit jonas actn het slachtoffet· wenl 
ttit,qelceerd tentg te betalen. (Wet betrl~f
fencle sclladeloosstelling in zall:e beroeps
ziekten, art. 20 en 24.) 
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{VOORZORGSFONDS TEN llEHOEVE VAN DOOR llE
ROEPSZIEKTEN GETROFFENEN, T. HONORE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet 011 het bestreden 
vonniR, op 21 Mei 1949 in huger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen gewezen ; 

Over het enig micldel : schending van 
{1e artikelen 4, 20, 24 van de wet van 
24 Jnli 1927 betreffende de schadeloosste1-
ling in zake beroepsziekten, 1, 2, 3 van 
het koninklijk besluit van 5 Mei 1936 tot 
vrrststelling van de te vervullen formali
teiten bij de aangifte van het aantal 
door de verzekering beschermcle werklie
den, 11 van de beslnitwet van 20 Septem
ber 1945, doordat het bestreden vonnis ten 
onrechte geweigerd heeft verweerder te 
veroordelen om aanlegger te vrijwaren 
tegen de veroordelingen welke te zijnen 
laste werden gelegd uit hoofde van de be
roepsziekte die een arbeider van verweer
der getroffen had, en ofschoon deze ver
zuimd had te verklaren dat zijn werklie
denpersoneel aan het risico van beroeps
ziekten blootgesteld was en de aan cUt 
risico verbonden bijdragen te betalen, om 
reden dat cUt verzuim niet vrijwillig was 
geschied, en dan wanneer het gewone, 
vrijwillig of onvrijwillig verzuim, luidens 
voormeld artikel 24, aan het bedrijfs
lloofd de terugbetaling aan het voorzorgs
fonds oplegt van hetgeen door dit fonds 
nan de getroffenen werd uitgekeerd : 

Overwegende dat artikel 24 van de wet 
vnn 24 Juli 1927 betreffenc1e de schade
loosstelling inzake beroepsziekten, het ge
val bedoelt waarin « een bedrijfshoofd zijn 
plichten tegenover het voorzorgsfoncls 
heeft verzuimd hetzij door de bij arti
ke1 20 bedoelde aangifte niet binnen de 
voorgeschreven "termijn te doen, hetzij 
door ze onnauwkeurig of onvolledig te 
doen ... ll; 

Overwegende dat de wet, door deze ter
men, niet het bestaan van enig bestand
deel vim opzet vereist; dat zij, onder 
meer, niet vergt dat het ontbreken van 
aangifte ingegeven zij geweest door de 
wil de kwijting van de bijdragen te ver
mijden, maar dat zij dit materieel ver
zuim beschouwt als hoodzakelijk ten ge
volge gehac1 hebbend dat het bedrijfs
hoofd zijn verplichtingen jegens het voor
zorgsfonds ontging; 

Overwegende trouwens dat in de Ne
derlandse tekst van artikel 24 van de wet 
de term « verzuimd ll wordt gebezigd, die 
een gewone nalatigheid bedoelt; 

Overwegende, dienvolgens, dat, door tot 
toepassing van artikel 24 van de wet van 
24 Juli 1927 betreffende de schadeloos
stelling inzake beroepsziekten, te vereisen 
dat het verzuim de bij artikel 20 aange
duide aangifte in te dienen vrijwillig 

' geschiede, het bestreden vonnis de in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel het de oproeping 
in vrijwaring welke tegen verweerder 
werd gericht niet gegrond verklaard heeft 
en deze vordering van aanlegger heeft 
afgewezen met veroordeling tot de kosten 
van de onderscheiden aanleggen; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Bergen en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten, verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Charleroi, uitspraak doende in hoger be
roep. 

26 April 1951. - 1e kamer. - Voo1·zU
ter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla.{fuever, H. Giroul. -
GeUjlcl~tidende conclu,sie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Struye. 

2e KAMER. - 30 April 1951 

VERLATING VAN FAMILI]]. - VER
EISTEN TOT BESTAAN VAN HET MISDRIJF. -
GERECHTELI.JKE BESLISSING DIE NIET MEER 
VOOR YERZET OF HOGER BEROEP VATBAAR IS. 

Oprlctt cle te,rmijn, na het verst?·ijken 
waa.rva.n het vrijwillio in gebreke bl{i
ven cle tenn-i,inen vcm een ~titlcerin{f tot 
oncle1·homl te lcwi.iten een misd1·i.i.f 
wonlt en aanvwng zon nemen, wonlt 
e1· n·iet ve1·e·ist da.t cle ge1·echtelii lee be
sUssing, aie tot itUkering tot onderhou.d 
1Je1·oordeelt, awn de schuJ,denaar ZO'n be
tekend ge1.veest Z'ijn; het volstactt da,t" 
zij niet mee1· voor ve1·zet of ho.qe1· be
mep vatba..a.1· weze. (Strafwetb., arti
kel 391bis [wet van 14 Januari 1928, 
gewijzigd door de wet van 17 Januari 
1939] .) 

(HENSON, T. JOOS.) 

ARREST. 

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

Aangaancle de voorziening tegen de be
slissing over de publieke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 391bis van het Strafwetboek (wet 
van 14 Januari 1928 door de wetten van 
30 Mei 1931 en 17 Januari 1939 gewijzigd), 
doorda t het bestreden arrest, de dagte
kening in acht nemende van de gerechte-
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lijke uitspraak waartegen geen l10ger be
roep of verzet meer openstond, die cle be
tichte veroordeeld had om een uitkering 
tot onderl10uc1 aan zijn echtgenote te be
talen, hem veroordeeld heeft alhoewel er 
geen twee maanden verlopen waren vanaf 
de betekening van bedoelde gerechtelijke 
uitspraak tot de datum van de verschij
ning van de partijen v66r cle vreclerechter 
bij toepassing van artikel 2 van de wet 
van 14 Januari 1928, door bovenvermelde 
wetten gewijzigcl, dan wauneer een niet 
betekende gerechtelijke beslissing als niet 
bestaancle client beschouwcl te worden : 

Overweg·encle dat eiser, bij arrest op 
11 Januari 1950 cloor het Hof van beroep 
te Gent op tegenspraak gewezen, veroor
cleelcl werd om aan zijn echtgenote een 
uitkering tot onclerhoud van 1.000 frank 
te betalen te rekenen van 6 November 
1948 af;-

Overwegende dat de termijn om de 
schuldenaar, die vrijwillig in gebreke 
blijft de uitkering tot onclerhoucl te be
talen, in overtreding te stellen, aanvang 
neemt op het ogenblik waarop de gerech
telijke beslissing ophoudt voor hoger be
roen of verzet vatbaar te zijn; 

Overwegende, clerhalve, dat het micl
del naar recht faalt; 

En overwegencle dat het bestreclen ar
rest geveld wercl op een rechtspleging 
waarin de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werclen nageleefcl en dat de uitgesproken 
veroortleling overeenkomstig cle wet is; 

Aangaande cle voorziening tegen de be
slissing· over de burgerlijke vordering : 

Overwegencle dat eiser geen bijzonder 
midclel inroept en clat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

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

30 April 1951. - 26 kamer. - Voorzit
te1·, H. de Oocqueau des Mottes, raacls
heer waaruemencl voorzitter. - Ve1·slag
[Jeve·r, H. Van Beirs. - GeUjlcluidende 
conclus·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 30 April 1951 

HTIJGELING VAN REOHTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING NAAR DE RECHTBANK VAN POLITTE WE
GENS EEN FEI'l' DAT, ZOALS RET GEQUALH'I
CEEIW IS, TOT DE BEVOEGDHEID VAN DIE 
ImCHTBANK BEHOORT. - VONNIS VAN ONBE
I'OEGDHEID GESTEUND 1-HEROP DAT HET FElT 

GELING \'AN 'HECHTSGEBJED. - VERNlETIGING 
VAN DE BEflCHIKKING. - VERWIJZING NAAR 
DEZELICIJE RAADKANfER ANDEHS SAMENGESTELD. 

1Vanneer cle 1·aa.dlcame1· 'iemlwcl 11altr· de 
1·echtbanlc van 1Jolitie verwezen heeft 
wege·11s een feit flat, zoals het yequaU
ficeenl is, tot de bevoe,qdheicl van die 
rechtbamlc belwort, en flat cleze zich on
be1joegcl heeft ·vedclaanl om 1·eden flat 
het feit een wanbedrijf is clnt, IJij ge
breke va.n awnneming van ve1·uwhtenae 
omstamUgheden, tot fle bevoe[Jdheifl van 
fle C01"1'ecUonele rechtbanlc behoo1·t, on
tlerzoelct het Hof, 01J llet verzoelc tot 
regcl·ing van 1·echtsgebiell, of cle vast
stellin[J van cle 1·cchter ove1' cle gmml 
j1.l'ist schi:int te z·ijn; in bevesUgend rte
va.l, ve1·nieUyt het cle beschilcTC'ing en 
ver·wijst het cle zaalc 1wa·r dezelftle 
raltdlcame·r amle1·s samengestelll (1). 

(P!tOCUHEUR DES KONINGS TE LEUVEN, 
IN ZARE MOM~fENS.) . 

ARREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op llet verzoek
schrift dd. 16 Januari 1951 uitgaande 
van de Procureur cles Konings te Leuven 
en strekkende tot regeling van rechtsge
bied; 

Overwegende tlat, bij besellikking del.· 
14 :Maart 1950, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
naar de ,bevoegde rechtbank van politic 
heeft verwezen : de geuaamden : 1. Em
manuel Mommens, cafehouder, g·eboren 
te Lenven op 15 December 1912, wonencle 
te Veltem-Beisem, Brusselsesteenweg, 32; 
2. l!JugEme-Fran<;ois Janssens, herbergier, 
geboren te Louden (Engeland) op 30 Juli 
1915, wonende te Berent, Mechelsesteen
weg, 348; 3. Luclovicus Oaels, architect, 
geboren te Herent op 11 December 1912, 
er wonencle, :Mechelsesteenweg, 220; be
ticht nm te Winksele, kanton Leuven, 
op 18 Augustus 1949 : de eerste en de 
clerde : bij inbrenk op artikel 3 van de 
besluitwet van 14 November 1939, in 
staat van clronkenschap een autovoertuig 
op cle openbare weg te hebben gestuurcl; 
de tweecle : bij inbreuk op artikel1 van 
bovenbedoelde besluitwet, op de open
bare weg in stant van clronkenschap te 
ziju bevonclen geweest; 

Dat de ambteuaar van llet Openbaar 
Ministerie bij cle Rechtbank van politie 
te Leuven, tweede kanton, de clrie voor
noemde beklaagden. voor clit rechtscollege 

~;FJN WANBEDRI.JF UITMAAKT DAT, RI.J GE- (1}. Raadpl. verbr., ·1 Juli 1949 (A1'1'. Yerbr., 
BHEKE \'AN AANXEMING VAN VERZACHTENDE OM- 1949, blz. 436; Bull. en PASIC., 1949, 1, '195); 
STANDIGHEDEN, TO'r DE BE\'OEGDHEID VAN DE 21 November 1949 (Arr. Yerur., l~!iO, biz. 150; 
CORREC'l'IONELE HECHTBANK BEHOORT. - RE- Bull. en PAsrc., 1950, I, 166). 
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heeft cloen clagvaarclen en, bovendien, 
de genaamden : 4. Albert-Oamille-Gre
goire-Henri-Joseph, Bataille, apotheker, 
geboren te Lens-St-Remy op 17 November 
1918 woonachtig te Herent, Gebroeders 
Massantstraat, 13; 5. Ferdinand-Emile 
Mommens, likeurhandelaar, geboren te 
Herent op 2 December 1917, er wonencle 
0. L. Vrouwenstraat, 54; 6. Marie-Jose
Pelagie. Janssens, echtgenote Albert Ba
taille, huishouclster, geboren te Leuven 
op 13 December 1921, wonende te Herent, 
Gebroeders Massantstraat, 13; 7 .. Jeanne
Charlotte-Sophie Decremer, geboren te 
Etterbeek op 25 Januari 1920, wonende 
te Herent, Mechelsesteenweg, 220; be
ticllt op bovenvermelde clag en in boven
bedoelde plaats : a) de eerste en dercle 
(Emmanuel Mommens en Ludovicus Oaels), 
dronken zi.inde, bezigheden te hebben ver
richt welke voorzichtigheicl of bijzondere 
voorzorgen vereisen ten einde gevaar te 
vermijclen voor hun leven of hun persoon
lijke veiligheicl of die van anderen, b) 
allen : op de openbare weg aangetroffen 
geweest te zijn in staat van dronken
scllap, gevaar opleverende voor hen zelf 
en voor anderen, c) de eerste bovendien : 
op de openbare weg, bestuurder zijnde 
van een autovoertuig, gereden te llebben 
met een snellleid of op een wijze die ge
vaar opleverde voor het publiek of hinder 
voor llet verkeer kon opleveren, d) de 
tweede bovenclien : buiten de gevallen 
voorzien bij hoofdstuk III, . titel IX, 
hoek II van .het Strafwetboek, vrijwillig 
een auto, roerend eigendom van Jean
Jozef Scholiers, beschacligd te · hebben, 
e) de derde bovenclien : op de openbare 
weg, bestuunler zijnde van een autovoer
tuig, op zijn zitting meer personen te heb
ben toegelaten dan het aantal waarvoor 
zij gemaakt is ; 

Overwegende dat bij vonnis del. 21 Juni 
1950 de Rechtbank van politie te Leuven 
zich onbevoegd lleeft verklaard om ken
nis te nemen van de publieke vordering 
en van de burgerlijke vordering volgende 
nit de ten laste van de beklaagden ge
legde feiten ; 

Dat, op het hoger beroep ingesteld 
tegen dit vonnis door de Procureur des 
Konings, de correctionele rechtbank de 
beroepen beslissing heeft bevestigd als 
reden aangevend dat de feiten vermeld 
sub litteris a en c van de rechtstreekse 
dagvaarding, welke eerste en derde be
klaagde ten laste worden gelegd, niet 
alleen door de artikelen 3 van cle besluit
wet van 14 November 1939 en 41 van het 
koninklijk besluit del. 1 Februari 1934 
strafbaar zijn gestelcl maar, wijl slagen 
en verwondingen er nit zijn gevolgd voor 
vijfcle en zesde beklaagcle, bovenclien on
der de toepassing vallen van de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek welke 

er tegen met correctionele straffen drei
gen; 

Dat de beschikking van de raaclkamer 
en llet vonnis van de correctionele recht
bank beide kracht van gewijsde verkre
gen llebben; 

Dat, wat betreft de feiten wegens welke 
de eerste clrie beklaagden door de raad
kamer naar de politierechtbank werden 
verwezen, hun strijdighekl een negatief 
geschil van rechtsgebied teweeg brengt 
waardoor de gang van de rechtsbedeling 
wordt verhinderd; 

Dat er, clienvolgens, aanleicling is tot 
regeling van rechtsgebied voor bovenbe
cloelcle vervolging; 

Overwegende dat de feiten ten laste 
van cle eerste drie beklaagden g·elegcl het 
wanbedrijf schijnen uit te maken van 
Rlagen en verwonclingen bij gebrek aan 
vooruitzicllt of voorzorg, waartegen de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek met correctionele straffen dreigen; 

Dat, bij gebrek aan afwijkende wets
bepalingen, die wanbedrijven tot de be
voegdheid der correctionele rechtbank be
lwren en niet' tot deze van de politie
rechtbank, wijl de beschikking van de. 
raa{lkamer geen verzachtende omstanclig
heden aanduidt op grond derwelke die 
straffen tot het bedrag cler politiestraffen 
clienen verminderd; 

Om die redenen, vernietigt de beschik
king gewezen op 14 Maart 1950, waarbij 
de Raaclkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven de eerste drie 
beklaagden naar cle Rechtbank van politie 
te Leuven verwijst wegens de in die be
schikking vermelde inbreuken; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschre
ven worden in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Leuven en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigcle beslissirig ; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar de 
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven, anders samengestelcl; 
laat de kosten ten laste van de Staat. 

30 A{Jril 1951. ·- 2" kamer. - VoorzU
ter, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Simon. - Gelijk7Ju.idende con
cl7tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
ad voca a t-generaal. 

2e KAMER.- 30 Aprill95l 
1° 'l'AXE OP DE OPENBARE VERTO

NINGEN EN VERMAKELIJKHEDEN. 
- REOLAUATIE DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE. 
- STRAD'VEIWOLGING. - GEEN VERPLIOH-
TING VOOR DE STllAFREOHTER ZIJN UITSPBAAK 
TOT NA BESLISSING OVER DE RECLAJ\IATIE TE 
SCHOR SEN. 
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:lo TAXE OP DE OPENBARE VERTO
NINGEN EN VERMAKELIJKHEDEN. 
- RECLAMA1'IE DOOH DE llELAS'l'lNGPLICH'fiGE. 
- TAXE NIETTEMIN EISBAAH. 

go 'I'AXE OP DE OPENBARE VERTO
NINGEN EN VERMAKELIJKI-IEDEN. 
- GELDBOETE VOORZIEN BIJ AH'l'IKEL 6 VAN 
DE SAME~GESCIIAKELDE WETTEN. - AHTI
KEL 65 VAN HET STHAFWE'l'BOEK NIET TOEPAS
SELIJK. 

1° De st·raf'rechter, cUe kemtis neemt van 
een vervolrti.nrf 1.veuens een inb·rett.lc op 
rle wet bet'l'ef!eurle cle taxe op cle open
ba·1·e vertonh~oen en vernwlcelijlcheclen, 
moet zi,jn 1t.itspnutk tot na cle besUss·inu 
ove'l' cle reclamctMe of het be1·oezJ van cle 
belasti·nupliehtiue n·iet scho1·se1t. 

2° Het inclienen 1!011 een 1·eclamntie of 
van een bemep sclwrst cle eisban'l'heicl 
van cle taxe op cle 01Jenbn1·e ve1·toninuen 
en ve1:malcelijlcheclen niet. (Wet van 
4 Juli 1930, art. 16; samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen; art. 68.) 

go A1·tilwl 65 vnn het St·mfwetboelc ·is 
n·iet toezHtsseliflc op cle oelclboete voor
zien bi.i wrUlcel 6 van de wet van 4 Juli 
1930, tot a.anvull'ino van n·1·tilcel 6 vnn cle 
op 22 September 1927 samenuesehalcelcle 
wetten bet?'effencle cle taxe op cle open
ba1·e ve·rtoninoen en vennalcelijlche
clen (1). 

(YERHEYEN EN HEINEHMANN, '1'. AD}riJNlSTRA'flE 

VAN H'INAl\'Cii~N.) 

ARREST. 

I-IE'l' I-IOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 15 Februari 1951· door het I-Iof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
nrtikel 17, licl g, van de wet van 17 April 
1878, doorclat het bestreden arrest ver
kl>lart dat het door betichten tegen de 
aanslag in cle taxes op de vermakelijkhe
clen ingestelcl beroep op de versclmlcligde 
taxes, geen invloecl heeft clan wanneer 
het een prejudicH~le vraag geldt, en dat, 
volgens artike1 17, licl g, van cle wet van 
17 April1878, inclien de fiscale kamer van 
het hof van beroep betichten van de be
taling ontslaat, er geen misclrijf bestaat : 

Overwegencle dat door aanleggers v66r 
het hof van beroep wercl opgeworpen clat 
betreffencle hun belastingschulcl ten aan
zien van cle tegen hen gevorclercle taxes 
op de vertoningen en vermakelijkheclen 
een gecling steeds aanhangig was en clat, 
zolang dit fiscaal gecling onbeslecht bleef, 

(1) Arg. verbr., 22 Juli 1949 (An·. Verbr.;· 
1949, biz. 484; Bull. en PAsrc., 19·19, I, 555, en 
de nota 1). 

er over de strafrechtelijke vorclering niet 
kon worden gevonnist; 

Overwegende, enerzijds, clat clit vraag
punt volkomen vreemd is aan het geval 
clat becloelcl worclt door artikel 17, lid g, 
van cle wet van 17 April 1878, hetwelk 
slechts toepasselijk is wanneer de be
klaagcle voor het strafgerecht een recht 
van eigenclom of een ander zakelijk recl1t 
inroept ;, 

Overwegencle, anclerzijds, clat, naar 
luicl van artikel 68 van de samengescl!a
kelcle wetten betreffencle cle inkomsten
belastingen, hetwelk in zake taxes op (le 
vertoningen en vermakelijkheden door 
artikel 16 van cle wet van 4 Juli 19go toe
passelijk wercl gemaakt, cle invorderbaar
l!eicl van de belasting niet door een be
zwaar of beroep worclt geschorst; 

Ovei·wegencle clat l!et micldel, clerhalve, 
niet kan worden aang·enomen; 

Over l!et tweecle miclclel : schencling van 
de artikelen !l7 en 107 van de Gronclwet, 
65 en 100 van het Strafwetboek, en 6 
van de wet van 4 Juli 1930, doordat het 
bestreclen arrest cle toe passing van arti
kel 65 van het Strafwetboek uitsluit, om 
reclen cla t cleze toe passing cle fiscale boete 
zou verminderen, clan wanneer het hier 
enkel een boete betreft, vastgestelcl voor 
elke begane inbreuk, en de fiscale rechten 
gevordercl en vastgesteld worden op een 
andere wijze (aanslagbiljet, sluiting, enz.) 
en cle toe passing van artikel 65 van het 
Strafwetboek niet voor gevolg zou heb
ben cle fiscale rechten te verminderen; 

Overwegencle clat de bewoordingen zelf 
van artikel 6 van cle wet van 4 Juli 19go, 
waarbij elk verzuim van betaling van 
cleze taxes op een van cle door artikel 4 
van clie wet bepaalde halfmaanclelijkse 
vervalclagen bestraft worclt, aantonen dat 
cle gestelcle geldstraffen tot cloel strekken 
cle stipte en nauwkeurige uitkering van de 
verschulcligde taxes te waarborgen; 

Overwegencle clat de toepassing van ar
tikel 65 van het Strafwetboek op cleze 
geldstraffen clerhalve door de uitclrukke
lijke bepaling van artikel 100 van clit
zelfcle wetboek volstrekt wordt uitgeslo
ten · 
O~erwegencle clat het miclclel alclus naar 

recllt faalt · 
Over het 'clercle micldel : sell ending van 

cle artikelen 97 en 107 van de Grondwet 
en van cle wetsbepalingen betreffencle cle 
verjaring, cloorclat cle stuiting door het 
proces-verbaal van 27 April 1948 niet de 
juiste datum van het gepleegd misdrijf 
vermelclt, daar een groot tleel van de 
taxes betaalcl werd en, alzo, het toezicht 
van het I-Iof niet mogelijk gemaakt 
worclt : 

Overwegencle dat, waar cle rechter in 
hoger beroep in het bestreden arrest ver
klaart clat de betichtingen, welke ten 
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laste van aanleggers door de eerste rech
ter voor vaststaand werden gehouden, 
bewezen zijn gebleven door het onderzoek 
vo6r het hof, hij zich de souvereine vast
stelling eigen maakt waarbij door de 
eerste rechter werd bepaald dat beide aan
leggers clrie inbreuken hebben gepleegd 
in 1945 na 10 October, twaalf in 1946 en 
zes in 1947 v66r Juni 1947, en dat aanleg
ger Heinermann alleen strafrechtelijk 
verantwoordelijk is voor de overige zes 
inbreuken welke sincls Juni 1947 werden 
gepleegd; 

Overwegende dat hij alclus de datum 
van de gepleegcle misdrijven volcloende 
heeft bepaald om het Hof van verbreking 
in de mogelijkheid te stellen na te ga:m 
of de verjaring van de publieke vorderil1g 
niet was verworven op de datum waarop 
zij zou gestuit geweest zijn door het pro
ces-verbaal van 27 April 1948; 

Overwegencle dat het midclel derhalve 
in feite niet opgaat; 

En overwegencle dat de substantHHe of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de 
toegepaste straffen deze niet te boven 
gaan welke door de wet worden bepaald; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt ieder van aanleggers 
tot de helft van de kosten. 

30 April 1951. - 2" !ramer. - Voorzit
te·r, H. cle Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve·rslag
gevcl·. - H. Vanclermersch. - Gelijlclui
rlcnrle conclnwie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 April 1951 

l 0 GEJNEEJSKTJNDEJ. - GENEESHEER DIE, 
NA HET IN WERKING TREDEN VAN DE WET VAN 
25 ,JULI 19S8, DE GENEESKUNDE BLIJFT UJ'l'
OEFENEN ZONDER VOORAF ZJ,JN INSCHRJJVING 
OP DE LIJS'l' VAN DE ORDE DER GENEESHEREN 
'l'E HERREN BEKOi\ofEN. - 0NWETTJGE UITOEFE
NING. 

2° l\HDDEJLEJN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - \TOORZIENING DOOR DE BE
KLAAGDE TEGJ<;N HET ARREST VAN VEROORDE
LING WEGENS ONWET1'IGE UITOEFENING VAN DE 
GENEESKUNDE. - JliiiDDEL DAT ENKEL DE BE
SLISSING BETREFT WAARBIJ DE INSCHRIJVING 
OP DE LIJS'l' VAN DE ORDE DER GENEESHEREN 
GEWEIGERD WERD. - l\1IDDEL ONON'fVANKE
LIJK. 

So GEJNEJESKUNDE. - 0RDE DER GENEES
HEREN. - vVET VAN 25 JULI 1938, ARTI
KEL 17. - \TERPLICHTE BETEKENING VAN DE 
BESLISSINGEN HOUDENDE SCHORSING OF DEI'I
NITIEF VERBOD DE. GENEESKUNDE L'IT TE OEFE
NEN. - NIET TOEPASSELIJK OP HE'l' . ARREST 
DAT DE \'OORZIENING VAN DE BELANGHEBBENDE 

VERWERPT TEGEN DE BESLlSSii'W DIE ZIJN IN
SCHRTJVING OP DE LIJST VAN DE ORDE WEI
GERT. 

1 o Oefent onwetti.r; cle ge'/1eesk·unde wit, 
rle geneeshee·r clie tot het ·in werlcht(! 
trerlen van rle wet ·van 25 J'ltli 1988 
rle geneeslcwncle hebbende uitgeoetend, 
die 1f:itoefening na. cUt in we·rking t1·e
den vo01·tzet zonde·r vooraf zijn inschrij
v'ing op cle lijst van de Onle rler genees
heren te hebben belcomen {1). (Wet van 
25 Juli 1938, art. 2; wet van 12 Maart 
1818, art. 18, gewijzigd door de wet van 
18 Juli 1946.) 

2° Is, tot stav·ing vun een voorzieni.ng 
cloo1· cle belclaagrle ingestelrl tegen een 
ct1Test 1Xtn veroonleling we.qens onwet
tige u'itoefening van de geneeslcttnrle, 
niet ontvanlcelijlc, het m·irlrlel dat de 
besUss·ing /Jerloelt 1oeta1·bij uunlegge1·s 
insch'l'ijving 011 de Ujst van de Orrle 
rle1· geneesll,e1·en werrl. gewe·igerrl. 

so De bepuUng vun artilcel 17 vun de wet 
van 2.5 JttU 1938, volgens wellce ellce 
beslisshJ.g in lantste cwnleg, hottdende 
sch01'81~n.fJ of definitiej verborl de rJenees
lcttnrle nit te oefenen, a an de belang
heb/Jende moet worden betekenrl, is 
rviet vctn toepassing op het an·est flat 
cle voorziening van de belanghebbenrle 
venve1·pt tegen een beslissing clie zijn 
·inschrijvi.ng op rle lijst van rle Onle 
rler geneesheren we·ige1·t. 

(HOUTAVE.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 December 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste micldel : schencling- vnn 
de artikelen 97 van de Grondwet, 18 van 
de wet van 12 Maart 1818, 2 en 24 van de 
wet van 25 Jnli 19S8, 2 en 10 van het 
koninklijk besluit van 2S Mei 1939 en 10 
van. het koninklijk besluit van 31 Mei 
1880, in zover aanlegger wegens uitoefe
ning van cle geneeskunde zoncler daartoe 
bevoegcle persoon te zijn, naar de zin van 
artikel 18 van de wet van 12 Maart 1818 
veroordeeld werd, dan wanneer zijn onbe
voegdheid niet blijken of voortvloeien 
kan nit het voorschrift van artikel 2 
van de wet van 25 Juli 1938 en artikel 2 
van het koninklijk besluit van 23 Mei 
1939 en enkel betrekking heeft op de be
roepsbekwaamheid van de geneesheer, clan 
wanneer aanlegger het verworven recl!t 
bezat om de geneeskunde te beoefenen en 
hij van dit recht niet kan beroofcl wor-

(1) Verbr., 22 Januari 1951 .(Bull. en PAsrc., 
1951, I, 350). 
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den door niet-inscbrijving op de lijst van 
de Orde te meer daar cle eerste lijsten 
ambtsbalve alle toen reeds practiserende 
geneesberen dienen te bebelzen, en c1an 
wanneer het feit, voor betwelk zijn aan
vraag tot inschrijving als voorbarig werd 
verworpen, en dat dus ten slotte tot de 
rmwettelijke uitoefening van de genees
kunde aanleicUng zon geven, bet in wer
king treden (eerste verkiezingen = 1948) 
van de wet dd. 25 Jnli 1938 voorafgaat, 
<lie deze inschrijving op de lijsten ver
plicbtend maakt, zodat geen terugwer
kende kracht kan gebecbt worden aun 
lnatstgemelde wet, cUe pas in 1948, dus na 
de feiten, in werking. getreden is : 

cO Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat blijkt nit de vastste1-

1ingen van het bestreden arrest en van 
llet beroepen vonnis, waarvan llet arrest 
de motieven overneemt, dat aanleggers 
amwraag tot inschrijving op de lijst 
van de Orde der geneesheren verworpen 
werd bij beslissing van de Raad van 
West-Vlaanderen del. 10 October 1948, op 
15 Febrnari 1949 bevestigcl bij beslissing· 
van de Gemengde Raad van Beroep; dat 
zijn voorziening in verbreking tegen deze 
laatste beslissing, bij arrest van 27 De
cember 1949, verworpen werd; 

Dat aanlegger gewoonlijk de genees
kunde heeft blijven uitoefenen nadat de 
beslissing, welke zijn inschrijving op de 
lijst van de Orde verwierp, in kracht 
van gewijsde was gegaan; 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 25 Juli 1938, vanaf haar in werking 
treden, aan elke geneesheer woonachtig 
in Belgie, die verlangt aldaar de genees
kunde uit te oefenen, de verplichting op
legt vooraf zijn inschrijving op de lijst 
van de Orde der geneesheren te bekomen; 

Overwegende dat de verplichting zijn 
inschrijving op de lijst van de Orde te be
komen zich aan a11e geneesheren zonder 
onderscheid opdringt, er in begrepen deze 
die v66r bet in werking treden van de wet 
de geneeskuncle uitoefenden; 

Overwegende, bijgevolg, dat, vanaf bet 
in werking treden van de wet van 25 Juli 
1938, de geneesheren, die hun inschrijving 
op de lijst van de Orde niet bekomen 
bebben, zoals deze die, naar luid van 
artikel 13 van die wet, bet verbod of de 
schorsing opgelopen hebben, niet meer be
voegd zi.in om welke tak ook van de ge
neeskunde nit te oefenen en, indien zij 
znlks doen, artikel 18 van de wet van 
12 Maart 1818, gewijzigd door de wet van 
18 .J uli 1946, overtreden ; 

7J) Over bet derde ondercleel : 
Overwegencle dat de bij bet micldel inge

roepen grieven niet tegen bet bestreden 
arrest zijn gericht, maar tegen de beslis
sing waarbij aanleggers inschrijving op 

de lijst van de Orde der geneesheren ver
worpen wercl, beslissing waartegen de 
voorziening niet is gericht en welke overi
gens in kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat rle eerste twee onderdelen van het 
middel in rechte niet opgaan en het derde 
onderdeel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede midclel : schending van 
de nrtikelen 97 van de Grondwet, 18 van 
rle wet van 12 Maart 1818 en 2 en 13 van 
de wet vnn 25 .Juli 1938, in zover aanleg
ger als onbevoegde persoon om de genees
knncle nit te oefenen op grond vnn arti
kel 18 van cle wet van 12 Maart 1818 ver
oordeeld werrl, clan wnnneer zijn niet
inscbrijving op de lijst voorzien bij de 
wet van 25 Jnli 1938 (art. 2) deze straf
sanctie niet wettigt, vermits alinea 4 van 
artikel 13 van die wet van 2.5 Juli 1938 
nitdrukkelijk bepnalt in welke geva11en 
de niet-nakoming van de voorschriften 
van· die wet tot strafsanctie aanleiding 
geven en ter zake geen enkel van deze 
gevallen zich voordeed : 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest erop wijst, artikel 13 van de wet 
van 25 .Jnli 1938 bier niet toepasselijk is; 

Overwegencle dat gezegd artikel, dat de 
disciplinaire sancties bepaalt waarover de 
rand van de Orde beschikt tegenover de 
geneesheren cUe aan zijn gezag zijn on
clerworpen en de strafrecbtelijke gevol
gen welke de niet-naleving van deze sane
ties voor de overtreder met zich brengt, 
niet kan worden toegepast 011 cle nog niet 
ingeschreven geneesheer die, bij overtre
ding van de artikelen 2 van de wet van 
25 J uli 1938 en van het koninklijk besluit 
van 23 Mei 1939, onwettig de geneeskunde 
nitoefent en die zich clientengevolge bloot
stelt aan de bij artikel 18 van de wet van 
12 Maart 1818 voorziene sancties ; 

Dat het micldel in recbte niet opgaat; 
Over het derde middel : scbencling van 

de artikelen 97 van de Grondwet, 18 van 
de wet van 12 Maart 1818, 2 en 17 van de 
wet van 25 Jnli 1938, in zover aanlegger 
wegens inbrenk op artikel 18 van de wet 
van 12 Maart 1818 veroordeeld werd 
omclat hij zich niet overeenkomstig arti
kel 2 van de wet van 25 Juli 1938 zou 
geclragen hebben, clan wanneer de ver
werping· van zijn voorzit>ning in VPrbre
king, uitgesproken· bij arrest van 27 De
cember 1949 en clit arrest zelf hem niet 
betekencl werclen, terwijl cUt arrest be
trekking had met de ingecliende aanvraag 
om ingescbreven te worden, en clan wan
neer artikel 17 van de wet van 25 Juli 
1938 de betekening van aile definitieve 
beslissingen van schorsing en clefinitief 
verbod voorscbrijft : 

Overwegencle clat artikel 17, welk op
legt de beslissing houdende scborsing of 
definitief verbod om de geneeskuncle nit 
te oefenen aan de op de lijst ingeschreven 
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geneeslleer te betekenen, niet toepasselijk 
is wanneer llet een ,niet-ing·escJn·e,·en ge
ueesheer geld t ; 

Dat geen enkel van deze tuchtstraffen 
ten laste van aanlegger werd uitgespro
ken; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantH:\le of 
op straf van nietig~leid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

30 April 1951. - 2" kamer. - VoorzU
ter, H. de Cocqneau des Mattes, raads
heer wnarnemencl voorzitter. - Ve1·slag
aeve1·, H. Bayot.- Geli.ilclnidende oonoln
s-ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 30 Aprill95J 

HECI-I'l'BANKEN. - STRAFZAKEN. - Con
RECTIONELE RECH'l'DANK DJE UI'fSPRAAK DOET 
0\'ER EEN VERVOLGING DIE BI.J HAAR NIE'l' AAN
IIANGTG IS. - 0NWETTELI,JKHEID. 

Is omvettelijlc, het vonn·is doo·r een oor
reaf'ionele reahtbank gewezen over een 
vervolrting die bij haw· noah doo1· een 
liesahikking vwn het onderzoelcsge·reaht, 
noah cloo1· een clctavaanling, noah ·aoo1· 
rle vrij wilUae ve·rsahijning van de lie
klanacle annhnngig is uemnnlct (Wetb. 
strafv., art. 182; wet van 1 .Juni 1849, 
art. 15.) 

(PROCUREUR-GENEHAAL BI-T HE'f HOF 
VAN VEHBREKfNG., IN ZATtl!'. YEREYCKEN.) 

ARREST. 

HJCT HOF; - Gelet op de vordering 
van de H. Procureur-Generaal bij cUt Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het Wet
boek van strafvordering en krachtens 
e(o)n uitdrukkelijk bevel van de H. Mi
nister van justitie del. 3 Februari 1951, 
vordering luidencle als volgt : 

« Aan de HH. Voorzitter en Leden van 
de tweede Kamer van het Hof van ver
breking : 

ll De ondergetekende Procureur-Gene
raal heeft cle eer uiteen te zetten dat, 
bij brief van 3 Februari 1951, 5" alge
mene directie, 1" sectie, litt. A. P. 
no 130836/6, cle Minister van justitie, 
overeenkomstig artikel 441 vail het Wet
boek van strafvorclering, hem uitdrnkke
lijk gelast heeft aan llet Hof aan te geven 
llet vonnis dat op 4 November 1949 door 
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 

gewezen wercl in zake van het openbaar 
ministerie tegen Willem-August Vereyc" 
ken, scllipper, geboren te Niel cle 11 Fe
brnari 1897, wonende te Flemalle-Haute; 

)) Door clit vonnis wercl voornoemde 
vVillem Vereycken, bij verstek veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van 7 maanclen 
en tot een geldboete van 100 frank, ge
!Jracht op 1.000 frank, of een maancl snb
sicliaire gevangenisstraf, nit hoofde van 
lmiscliefstal ; 

'' Het blijkt nit de rechtspleging clat 
die zaak niet door een beschikking van de 
raaclkamer naar de correctionele recht
bank verwezen wercl, dat de verdachte 
v66r die rechtbank niet geclagvaarcl werd 
noel! vrijwillig is verschenen ; 

" De correctionele rechtbank heeft clus 
uitspraak gedaan over een vervolging flie 
vool· haar niet wettelijk aanllangig ge
maakt wercl ; 

ll Zodoende !weft de rechtbank arti
kel 182 van het Wetboek van strafvorde
ring, 15 van cle wet van 1 Juni 1849, en 
de rechten van de verclediging geschon
den; 

" Om die reclenen, vordert de onclerge
tekende Procureur-Generaal dat het aan 
!let Hof zen behagen het hierboven ver
meld vonnis van de Correctionele Recht
bank te Antwerpen te vernietigen. 

Brussel, de 8 Febrnari 1951. 

Namens de Procureur-Generaal, 
De Advocaat-Generaal, 

(get.) R. Janssens de Bisthoven. " 

De in cle hiervorengaande vorclering 
vermelde reclenen overnemencle, vernie-· 
tigt het vonnis op 4 November 1949 ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te AntwerpeJ;J., waarbij cle genaamde 
Willem-Angnst Vereycken, schipper, ge
boren te Niel de 11 Febrnari 1897, we-, 
nende te Flemalle-Haute, nit lloofde van 
huiscliefstal tot een gevangenisstraf van 
7 maanclen en tot een geldboete van 
100 frank, gebracht op 1.000 frank, of een 
maancl snbsicliaire gevangenisstraf, bij 
verstek veroorcleelcl werd; beveelt dat on
clerhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van cle Rechtbank te 
Antwerpen en clat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing. 

30 April 1951. - 2" kamer. - VoorzU
lM, H. de Oocquean des Mattes, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Ve·rslng
yeve-r, H. Bayot. - Gelijkluiclencle aon
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 
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2" KAMER.- 30 Aprill95l 
1o VEHKEER. - VooRRANG VAN DE WEGGE

BRUIKEH VAN DE HOOFDWEG. - VOORRANG 
NIET AFHANKELIJK VAN DE WI.TZE WAAROP 
DIE WEGGEilRUIKEil RIJD'l'. 

2o VERKEER. - VOORRANG VAN DE WEGGE
BHUIKEH VAN DE HOOFDWEG. - NOODZAKE
LIJKHEID VOOR DE WEGGEBRUIKER VAN DE 
SEOUNDAIRE WEG DE HOOFDWEG EEN WEINIG 
OP 'l'E RIJDEN 'l'EN EINDE DE AAN'l'OOH'l' VAN EEN 
WEGGEilRUIKER OP DE HOO~'DWEG VAS'l' 'l'E 
S'l'ELLEN. - VOORWAARDEN VEREIS'l' OPDA'l' 
DlE RI.JllEWEGING GEEN INilREUK OP AR'l'I
KEL 54, 1, VAN DE WEGOODE ZOU UI'l'MAKEN. 

1o De ve1'lceersvoo1Tang van cle weggebnt'i-. 
lce1· van cle hoofclweg is 111iet afhanlce
Ujlc van d.e wijz·e wawrop cl·ie wegge
IJru.ilcer 1'ijclt (1). (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 54.) 

2o 1l'annee1·, aan cle aansl~tUinu van een 
hoofchoe.r~ en van een secunclni1·e weg .. 
cle uebnl'iker vnn cle secuncla·ire wert, 
i11gevolge cle Huging cle·r 11/aats, een wei
n·ig cle hoojclweg moet op1·ijclen ten eimle 
zich relcenschnp te geven of e1· op fle 
hooj'flweg een weggebntilcer 'in aantocht 
is, mag hij flit slechts floen op een st1'ilct 
o·no11tbeerlijlce w·ijze en mits het floor rle 
omstnnfligheflen vereist beleifl (2). (Ko
ninklijk besl. 1 Februari 1934, art. 54.) 

(VEllBEKE, 'l'. GYSELINOIC.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 Januari 1951 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Hechtbank 
te Gent; 

I. Aangaande de voorziening van de 
naamloze vennootschap Waasland, als 
burgerlijke partij en als bnrgerlijke aan
sprakelijk voor Verbeke : 

Overwegencle clat aanlegster geen au
thentieke uitgifte van bet bestreden von
nis bij de stukken gevoegcl heeft ; 

Dat, clienvolgens, bewuste voorziening 
niet ontvanll:elijk is ; 

II. Aangaande de voorziening van Ver
beke, tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Overwegende dat de substantHHe of op 

(1) Zie verbr., 14 Februari 1949 (1i1'1·. Verbr., 
1949, biz. 124; Bull. en PASIC., 1949, I, 140) ; 
23 Januari 1950, twee an·esten (A1T. Ve!·b,·., 
1950, biz. 327 en 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 
351 en 352, en de nota 3, biz. 353). 

(2) Verbr., 2·1 April 1950 (An·. Ye,·b1·., 1950, 
hlz. 521; Bull. en PAsrc., 1950, I, 575, en de 
nota 1, biz. 576) ; 30 October 1950 (zie boger, 
biz. 88; Bull. en PAsrc., 1951, I, 107). 

straf van nietigheicl voorgeschreven 
reclltsvormen werclen nageleefcl en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; . 

III. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Verbeke tegen de beslissing over de 
tegen hem door tweecle verweercler inge
stelde burgerlijke vordering : 

Over llet enig micldel : schending van 
de artikelen 54 van bet koninklijk be
sluit del. 1 Februari 1934, 1382, 1383 en 
1384 van bet Burgerlijk Wetpoek en 97 
van de Gronclwet, cloordat het bestreclen 
vonnis beslist clat betichte Luc Gyselinck, 
(die nit een secundaire weg gereclen 
kwam) slechts de hoofclweg opgereclen 
lleeft in de mate waarin zulks noclig was 
om zich te vergewissen clat deze vrij was 
en clit zonder de voorrang van een nor
maal gebruiker van de hoofclweg te ver
hincleren, gezegde betichte bijgevolg vrij
spreekt, zicll onbevoegcl verklaart om over 
de eis van de burgerlijke partij, naam
loze vennootschap vVaaslancl, uitspraak 
te cloen en aanleggers hoofclelijk veroor
cleelt tot de herstelling van cle schade ge
leden door Andries Gyselinck, elke ver
cleling van de verantwoordelijkheicl ver
werpeml, clan wanneer artikel 54 van het 
koninklijk besluit del. 1 Februari 1934, de 
verplichting die het oplegt aan de gebrui
ker van de secundaire weg, die een hqofd" 
weg oprijclt, niet onclerwerpt aan de voor
waarde dat de gebruiker van de hoofd
weg de door andere bepalingen van het 
reglement voorgeschreven plaats zou be
zetten en clat hij zocloencle de hoofclweg 
(( normaal >> zou gebruiken : 

Overweg-encle clat het micldel het bestre
clen vonnis verwijt eerste aanlegger tot 
de vergoecling van geheel de aan tweede 
verweercler veroorzaakte scllade veroor
deelcl te hebben op deze groncl dat eerste 
verweercler, die nit een secunclaire weg 
gereclen kwam, (( slechts cle hoofdweg op
gereclen heeft in de mate waarin clit no
dig was om zich te vergewissen dat cleze 
vrij was en cUt heeft geclaan zonder de 
voorrang van een normaal gebruiker van 
de hoofdweg te verhincleren )), hoewel 
aanlegger helemaal links, en 'dus foutief, 
reed; 

Overwegencle dat, luidens artikel 54, 1°, 
van bet algemeen reglement van 1 Fe
brnari 1934 de weggebruiker, die op een 
secunclaire weg rijclt, de doorgang vrij 
moet laten voor de bestuurder clie over 
de hoofclweg rijdt ; 

Dat voormelcl artikel de voorrang, welke 
llet toekent aan de gebruiker van de 
lloofdweg, niet afhankelijk stelt van de 
wijze waarop cleze weggebruiker rijdt; 

Overwegencle dat, zo weliswaar de ge
bruiker van de secundaire weg, die .de 
hoofdweg gaat oprijclen, zich, zonder deze 
een weinig op te rijden, niet kan reken
schap geven of er geen andere wegge-
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llruiker op de hoofdweg in aantocht is, 
bij dit doende, artikel 54, 1°, van de Weg
code niet overtreedt, op voorwaarde even
wei dat hij clit doet, enerzijds, op de 
~trikt onontbeerlijke wijze, anderzijds, 
met het door de omstancligheden vereist 
beleicl; 

Overwegencle clat nit de feiten, welke 
de rechter over de groncl vaststelt, dui
clelijk blijkt dat de eerste van die voor
waarclen in onderhavig geval vervuld is; 

Dat echter uit geen van de vermeldin
gen van het aan het toezicht van het Hof 
onclerworpen vonnis volgt dat clit ook voor 
de tweede voorwaarde het geval is ; 

Dat, doordien hij in deze staat der fei
ten beslist dat eerste verweerder arti
kel 54, 1°, van de Wegcode niet heeft 
overtreden en op die enige grond eerste 
aanlegger de gehele verantwoordelijkheid 
van het ongeval doet dragen, de rechter 
over de grond zijn beslissing over de eis 
tot schadevergoeding ingesteld tegen eer
ste aanlegger niet wettelijk heeft gerecbt
vaardigd en de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonclen; 

Overwegencle dat, alhoewel de voorzie
ning van de naamloze vennootschap Waas
land, bij verzuim van de rechtsvorm 
voorgeschreven door artikel 419 van het 
Wetboek van strafvordering, niet ontvun
kelijk is, de hierna uitgesproken verbre
king, haar voorwerp ontneemt aan de be
slissing welke bovenbedoelde vennoot
schap burgerlijk verantwoordelijk ver
klaart voor de veroordelingen uitgespro
ken tegen eerste aanlegger naar aanlei
cling van de burgerlijke vordering inge
steld door tweede verweerder ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, cloch alleen voor zoveel het 
Carolus Verbeke veroordeelt tot de ver
goeding van al de schade veroorzaakt aan 
tweede verweerder; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat on
clerhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Correctionele 
Hechtbank te Gent en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de naamloze vennootschap Waas
land tot een viercle van de kosten en tot 
de vergoeding van 150 frank jegens ver
weerders; veroordeelt eerste aanlegger, 
alsook eerste en tweede verweerder, ieder 
tot een vierde van de kosten; verwijst de 
zaak, aldus beperkt, naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, uitspraak 
doende in boger beroep. 

30 April 1951. - 2" kamer. - VoorzU
ter, H. de Cocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Simon. - Gelijklttidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 7 Mei 1951 

1° VALSCHEID. - VEHDJOIITE AKTE. 
j'\'[OGET~IJKHEID VAN NADEEL VOOR DE DER
DEN. --=-- STRAFBARE VALSHEID. 

2° VALSHEID. - FJOTIE\'E l'AOTUHEN llE
S'J'EMD OM EEN SLUIKEHIJ 'J'E VERBERGEN. -
S·rRAFBARE VALSHEID. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - YEn
HINDERING VAN WERKZAAMHEDEN. - BE
S'J'ANDDELEN. 

4° REDENEN VAN Dill VONNISSEN 
EN ARRES'l'EN. STRAFZAKEN. 
ARREST VAN YEHOOHDELlNG. - GEEN AAN
DUIDING VAN DE WE'l'SBEPALINGEN DIE VAN 
HET FEI'J' EEN INBREUK MAKEN NCOH VAN DEZTc 
DIE DE S'l'RAF BEPALEN. - GEBREK AAN MO
TIEVEN, 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOH 
DE RECH'l'ER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - STRAFBARE DEELNEMING. -
0NONTBEERLIJKE HULP YOOR DE UITVOERING 
VAN EEN ~IISDAAD OF VAN EEN \VANREDRI.JF. 
- SOUVEREINE REOORDELING. 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'L'RAD'ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID Ul'l' DE 
t;OHENDING VAN EEN ·wETSBEPALING DIE 
AAN DE BES'J'REDEN BESLISSING VREEMD IS. 
:i\1IDDEL ONONTV ANKELIJK. 

1° Een venlichte alcte (lie be(l-/'ieglijk OtJ
gemaMct is kan een V(tlshehl in gesclwif
ten ·uitmalcen 'in de mate waa?'in zij in 
stcutt ·is om, cloo1· het gebnt'ilc waarvoo'r 
zij is opgcmaakt, Hafleel aan clerden te 
berolclceHen en tegen hen {/evolg te hcb
ben (1). (Strafwetb., art. 196 en 197.) 

2° J!'icUeve tact·uren, opgenwalct met hct 
opzet om Z'ich crop tegen het Bestm1,r 
vwn (lo-nanen en accijnzen te be1·oepen 
met het oog op het belcomen vwn de at
getekende geleibi·,ief wa(tmmle?· een voo'r 
cle Stant nadcUge smolclcel schttil gaat, 
mMccn een strnfbare valsheid in ge
scMiften uit. 

3° Is gemotiveenl, het an·est van veroor
cleling dat, a,ls nntwoord op conclttsics, 
die zich ertoe bepe1·ken cle gegmn(lhe'id 
V(tn de beUchUng van ve1·h·inde1·ing van 
we,rlcznnmheclen te betwisten, vaststelt 
clnt de beklnagde doo1· z·ich te verzette11, 
de verbnUsanten heett belet hm~ wette
Uj lee opclrncht te ve1·mtllen en clat h'i.i 
met gewelcl ·in hnn attto moest worden 
ove?·gebi·acht. 

4° Is niet gemotiveenl, het an·est van ver
oordeling (lett de wetsbepalingen niet 
aanduidt die van het te-it een inlweztlc 

(1) Verbr., 23 Februari 1928 (Bull. en PAsrc., 
1928, I, 84, en de nota 6); 8 November 1943 
(Arr. Verbr., 1944, biz. 15; Bull. en PAsrc., 
1944, I, 40) ; 18 September 1950 (zie hoger, 
biz. 6; Bull. en PAsrc., 1951, I, 6). 
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maJcen noch deze d·ie de st1·af bepa
len (1). 

5° De ?'Cchte1· ove1· de m·ond stelt sou·ve
rein in feite vast dat de belclaagde voor 
ae u'itvoerinu van een m·isflaad of van 
cen wanbed?·ijf de o1wntbeerlijlce httlp 
heeft ve1·!eend wellce het plegen ervan 
mogelijk heeft {!emaalct (2). (Strafwetb., 
art. 66.) 

6° Is n·iet ontvankelijlc, het middel afge
leid uit de schendinu van een wetsbepa
lin f! flie aan de bestreden beslissinu 
V'I'CCIIHl is. 

{KLElN EN ANDE!\EN, 1'. llESTUUR 
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 8 .J anuari 1951 door het Hof 
van beroep te Luik geweze)l; 

Overwegencle dat aanleggers Klein en 
:Mennicken ten verzoeke van het bestuur 
cler clouanen en accijnzen geclaag{l· wer
den, cle tweecle in lweclanigheid van auto
bestnurcler in clienst en voor rekening van 
de eerste, wegens vervoer zoncler regelma
tig document in de to1kring, wegens ver
hinclering van werkzaamheclen, wegens 
beclrieglijke uitvoer en wegens inbreuk Ol} 

de wetsbepaling!'n ter zake van statistiek ; 
Overwegencle dat, anclei·zijcls, aanleg

gers Eerdekens en Klein, met een meclebe
klaagcle, als mecledaclers· (artikel 66, aL 2, 
3 en 4 van het Strafwetboek) of mecle
plichtigen (artikelen 67, aL 2, 3 en 4 
van het Strafwetboek) verdacht werden 
van valsheicl in geschriften, gepleegcl door 
opmaking van valse factm·en betreffende 
niet bestaancle handelsverrichtingen, en 
van gebruik van valse stukken; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
na snmenvoeging van deze zaken, over 
deze verschillencle betichtingen uitspraak 
doet; 

I. Aangaancle cle voorziening van Klein : 
Over het eerste micldel : scllending van 

de artikelen 97 van cle Grondwet, 196 en 
197 van het StrafwetlJoek, cloorclat het be
stretlen arrest beslist dat aanlegger, door 
de in cle betichting becloelde facturen op 
te maken, welke in zijn hanclen zijn ge
bleven, valsheclen in geschriften heeft ge
pleegcl, clan wanneer het arrest noch valse 
lumdtekening, noch namaking noch ver
valsing · van een geschrift vaststelt, en 

(1) Verbr., 6 Maart 1950 (;11·r. Ye,·b,·., 19.50, 
blz. 446; B·ull. en PAsrc., 1950, I, 474) ; .6 April 
1949 (Bull, en PASIC., 1949, I, 264); 15 Maart 
1948 (ibirl., 1948, I, 170), 

(2) Verbr., 23 Januari 1950 (A1-r. T'e1'b1·,, 
1950, biz. 315; Bull. en PAsrc., 1950, I, 341). 

clan wanneer de stukken welke als vals 
aangezien worden noch verbintenis noch 
overeenkomst vaststellen en claarvan geen 
titel kunnen uitmaken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat de verclraaiing van 1le 

waarheid, wezenlijke voorwaarde van de 
valsheid in g·eschriften, niet alleen door 
de materiele vervalsing van een geschrift 
kan verwezenlijkt worden, maar oak door 
vervalsing van de substantie van het ge
schrift zoncler clat dit in zijn materiali
teit vervalst worde; 

Overwegencle dat een verdichte akte die 
bedrieglijk opgemaakt is een valsheid in 
geschriften kan uitmaken in de mate 
waarin zij in staat is om, door het ge
bruik waarvoor zij is opgemaakt, nadeel 
aan clerclen te berokkenen en tegen hen 
uitwerking te hebben; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt << dat de litigieuze facturen op
gemaakt Werden met bedrieglijk opzet, 
namelijk om zich daarop tegen het be
stuur cler douanen te beroepen, daar de 
overeenkomst welke zij vaststellen niet 
wezenlijk was, en dit ten einde de afge
tekende geleibrief te bekomen waaronder 
een voor cle Staat naclelige smokkel schuil 
ging ll; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat, zoals het bestreden 

arrest terecht beslist, « de urtikelen 196 
en 197 van het Strafwetboek de beteuge
ling van de vervalsingen van geschriften 
niet aan de voorwaarden onclerwerpen dat 
het vervalst stuk het bewijs van een over
eenkomst of van een modaliteit vai:t een 
overeenkomst zou leveren; dat deze arti
kelen namelijk van toepassing zijn op de 
vervalsJng van private geschriften waar
nit voor een ander de mogelijkheid van 
een nadeel ontstaat ll ; 

Overwegencle dat door voormelde vast
stellingen en bescllouwingen, het bestre
den arrest, de ten laste van aanlegger 
nitgesproken veroordeling wegens de be
tichting van valsheid wettelijk heeft ge
rechtvaardigd en op passende wijze het 
deel van aanleggers conclusies betreffencle 
deze betichting heeft beantwoord; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 118 en 
120 van de wet van 26 Augustus 1822, 
doorclat het bestreden arrest vat>tstelt 
clat de door Mennicken, voor rekening van 
Klein, ingediende aangifte al de door 
voormeld artikel 120 voor het binnenlancls 
vervoer vereiste elementen bevat, en niet
temin, door een klaarblijkelijke tegen
strijdigheid, beslist da t Klein de aangifte 
niet heeft ingediend, welke in dergelijk 
geval vereist is : 
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Overwegende dat aanlegger ten ver
zoeke van het bestunr der donanen en ac
cijnzen geclaagd werd Olll nalllelijk te
recht te staan wegens de betichtingen van 
vervoer in de tolkring zonder gelclige be
scheiclen, wegens verhinclering van werk
zaamheden. en beclrieglijke uitvoer; dat 
het bestreden arrest cleze betichtingen be
wezen verklaart en op aanlegger een en
kele straf toepast; 

Overwegemle clat, verlllits de laatste 
Llier onclerscheiden betichtingen volstaat 
om de uitgesproken veroorcleling te recht
vanrdigen, het llliclclel, welk aileen de 
eerste betichting becloelt, van belang ont
bloot en, dienvolgens, niet ontvankelijk is; 

III. .Aangaande de voorzieningen van 
Klein en van Mennicken : 

Over het middel van ambtswege : schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, 
cloordat het bestreclen arrest niet naar 
recht met redenen is omkleecl, in zover het 
nitspraak doet over de inbreuk op de 
wetsbepalingen ter zake van statistiek : 

Overwegende dat aanleggers hoofdelijk 
tot een gelclboete van 500 frank wegens 
niet uitvoering van de voorschriften ter . 
zake van statistiek werden veroordeeld; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
noch de wetsbepalingen aanduidt wellre 
cleze inbreuk omschrijven, noch die welke 
de toe te passen straf bepalen; 

Wnaruit volgt dat het arrest niet naar 
recht gemotiveerd is en artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

IV o Over de voorziening van Eerdekens o 
Over het eerste micldel : 

0 

Overwegende dat clit micldel hetzelfde is 
als het eerste midclel door aanlegger 
Klein opgeworpen en hetzelfcle antwoorcl 
vergt; 

Over het tweede micldel : schending van 
de artikelen 66, 67 en 69 van het Straf
wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest aanlegger als mecle
dader van cle valsheclen in geschriften 
veroordeelt, door als deelneming aan de 
inbreuk het feit aan te nemen cle op de 
valse facturen vermelde nalllen van de 
kooplieden verschaft te hebben, dan wan
neer de kennis van deze namen tot het 
openbaar domein behorende, de door aan
legger verleende hulp niet van zulke aard 
is geweest dat, zonder zijn bijstancl, het 
misdrijf niet kon gepleegd worden, en 
doordat, indien aanlegger, wegens dit feit, 
schuldi.g aan lllecleplichtigheicl zou bevon
den worden, de omvang van de straf over
eenkomstig artikel 69 van het Strafwet
boek had moeten bepaalcl worden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst dat aanlegger « aan Hellings 

cle identiteiten van de fictieve klanten 
he eft gevraagcl, da t hij cleze a an zijn 
sclwonbroeder Klein liet geworden, die de 
facturen opmaakte welke hij door zijn 
aangestelde Mennicken ter aftekening aan 
het kantoor cler douanen te Haeren deed 
overleggen; 

Dat het uit de alzo vaststaand ver
klaarde feiten afleidt dat aanlegger een 
van cle daders van de valsheden is om tot 
de uitvoering er van een onontbeerlijke 
hulp te hebben verleend welke het plegen 
er van heeft mogelijk gemaakt; 

Overwegencle clat deze vaststellingen 
van feitelijke aarcl zijn en souverein door 
de rechter over de grond worden beoor
deeld; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegencle dat nit het antwoord ver

strekt op het eerste onderdeel van het 
midclel blijkt dat de veroorcleling van aan
legger, in hoeclanigheid van mededader 
van de valsheid, gerechtvaardigd is; dat 
artikel 69 van het Strafwetboek dienvol
gens aan de bestreden beslissing vreemd 
is; 

Waaruit volgt clat geen enkel onderdeel 
van het llliclclel kan aangenomen worden; 

En overwegende, wat al de voorzienin
gen betreft, dat, behalve voor zoveel het 
bestreden arrest ten opzichte van aanleg
gers Klein en Mennicken uitspraak doet 
over de betichting van niet-naleving van 
de ter zake van statistiek voorgeschreven 
formaliteiten, de ·snbstantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men nageleefd werden en dat de beslissing 
wettelijk is ; 

Olll die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
aanleggers Leonhard Klein en oTozef Men
nicken, wegens niet-naleving van de ·voor
schriften ter zake van statistiek hoofcle
lijk tot een geldboete van 500 frank ver
oorcleelt, voor zoveel het zegt dat, bij 
gebreke aan betaling bilmen de wettelijke 
termijn, die geldboete tegen elke beklaag
cle cloor een vervangende gevangenisstraf 
van een maancl zal kunnen vervangen 
worden, en voor zoveel het Leonhard Klein 
bnrgerlijk verantwoorclelijk verklaart 
voor de alzo ~en laste van Mennicken, zijn 
aangestelcle, gelegcle geldboete; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
clat onclerhavig arrest zal overgeschreven 
wor·clen in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en clat melding er van zal 
gema.akt worden op de kant van de gL•
deeltelijk vernietigcle beslissing; veroor
cleelt aanlegger Eerdekens tot de kosten 
van zijn voorziening; veroordeelt aanleg
gers Klein en Mennicken tot drie viercle 
van de kosten van hun voorziening; laat 
het overige vierde ten laste van de Staat; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 
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7 Mei 1951. - 2" kamer. - Voor·zitteT, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - GeUjlcluidende conclu
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 7 Mei 1951 

VOOHZIENING IN VEHBHEKING. 
STRAFZAKEN. - VoORZIENING DOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - MEMORIE TOT STA
VING NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN RET ROF 
VAN BEROEP DAT RET BESTREDEN ARREST HEEFT 
GEWEZEN. - NEERLEGGING MEER DAN TIEN 
DAGEN NA DE VOORZIENING. - ONONTVANKE
LIJKREID. 

Is niet ontvanlcelijlc, de memorie door· het 
openbaar· minister·i.e tot staving van zijn 
voor·ziening, meer da11 tien dagen na de 
voorziening, neergelegd ter· gdjfie van 
het hof van ber·oep· dat het bestreden ar·
r·est heeft bewezen (1). (Wetb. strafv., 
art. 422.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL 'l'. LAFONTAINE EN VAN
REMELRIJOK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op 4et bestreden 
arrest, op 6 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat aanlegger op 3 Maart 
1951 ter griffie van het Hof van beroep 
te Brussel een geschrift getiteld << memo
rie n heeft ingediend tot staving van de 
voorziening welke hij op 10 Februari 1951 
tegen het arrest van de zesde van dezelfde 
maand heeft ingesteld ; 

Overwegende dat deze memorie, voor 
zoveel zij het bij artikel 422 van het Wet
boek van strafvordering bedoeld verzoek
schrift uitmaakt, te laat werd ingediend 
om niet binnen de tien dagen welke op de 
dag van de voorziening volgen ter griffie 
van het hof van beroep ingediend te zijn 
geweest; 

Overwegende dat zij evenmin, naar luid 
vau de artikelen 424 van het Wetboek van 

(1) Wat betreft de door een administratie, 
vervolgende partij, ingestelde voorziening : zie 
hoge.r, biz. 486, verbr., 23 April 1951 (Bull. en 
PAsro., 1951, I, 575), alsmede het volgend ar
rest. 

Wat betreft de door de burgerlijke partij 
ingestelde voorziening : zie ver br., 27 Maart 
1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 528}. 

Wat betreft de door de burgerlijk verant
woordelijke partij ingestelde voorziening : zie 
verbr., 10 Juli 1950 (Arr. VeTb>·., 1950, biz. 718; 
Bull. en PAsro., 1950, I, 822). 

VERBR., 1951. - 33 

strafvordering of 53 van het besluit van 
15 Maart 1815, ontvankelijk is, daar zij 
door aanlegger aan de griffie van het Hof 
van verbreking of aan het openbaar mi
nisterie bij dit hof niet werd overge
maakt; 

En overwegende dat de substantii:\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de door aanlegger ingediende memorie, 
verwerpt de voorziening; laat de kosten 
ten- laste van de Staat. 

7 Mei 1951. - 2• kamer. - Voor·zitter:, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. Daubresse. - GeUjlchtidende conclu
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 7 Mei 1951 
DIEFSTAL. - VASTSTELLING VAN DE BE

STANDDELEN. 
Is wettelijlc, de wegens bedr·ieglijlce weg

neming u'itgespr-olcen ver-oor·deling wan
rwer· het an·est vaststelt dat de belclaau
de zich bedr'ieglijlc een anders zaalc 
heeft toegeeigend (2). (Strafwetb., arti
kelen 461 en 463.) 

(EYBEN T. RARIER.') 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Februari 1951 door het Hof. 
van beroep te , Luik gewezen ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering gewezen : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 461, 463 
van het Strafwetboek, doordat het bestre
deh arrest de betichting bewezen ver
klaart << bedrieglijk aan Paul Hahier of 
aan diens. erfgenamen toebehorende aan
delen weggenomen te hebben n, dan wan
neer hetzelfde arrest vaststelt - dat het 
feit welk het in dier voege omschrijft er 
in bestaat, bij de zegellegging SO Geomi-

- nes aandelen, die zij onder zich hield, te 
hebben verborgen en dat zij zelfs, om het 
bestaan er van te verstoppen, deze waar
depapieren heeft doen verdwijnen door ze 
nit de kantoren van de overledene te bren
gen )) en dat het feit dat aanlegster de 
litigieuze aandelen onder zich hield de 

(2) Zie verbr., 5 September 1946 (A,., .. 
Verb>·., 1946, blz. 288; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 316). 
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wegneming, hoofdbestnnddeel van de be
tichting, uitsluit : 

Overwegencle clat indien, in de aiteen
zetting der zaak, het bestreden arrest er 
zich toe beperkt heeft erop te wijzen dat 
de beklaagcle, « toen de zegels werden ge
legd, 80 Geomines aanclelen, welke zij on
der zich hield, heeft verborgen JJ, zonder 
te bepalen of dit houderschap zijn oor
sprong in een bedrieglijke wegneming 
voncl, gezegd arrest daarentegen in zijn 
dispositief vaststelt dat de bekiaagde 
schuldig is aan bedrieglijke wegneming 
van die aandelen << welke zij zich bedrieg-. 
lijk had toegeeigend Jl ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door die souvereine vaststelling, het be
staan heeft erkend van cle bedrieglijke 
wegneming, wezenlijk bestanddeel van de 
betichting; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

Overwegende dat aanlegster geen bij
zoncler middel inroept en dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; yeroordeelt aanlegster tot de kos-
ten. · 

7 Mei 1951. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Anciaux Henry de 1Paveaux. - Gelijlc
luidende concvusie, H. Colard, aclvocaat
generaal. 

26 KAMER.- 7 Mei 1951 

1 o MIDDELEN '.rOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\!IIDDEL DAT RUST OP FEI
TELI.JK.E BEWERINGEN DIE DOOR DE BESTRE· 
DEN BESLISSING WORDEN TEGENGESPROKEN. 
MIDDEL MIST IN FEITE. 

2° MIDDELEN 'l'OT VERBHEKING. 
STRAFZAKEN. - JVIIDDEL DAT RUST OP EEN 
VERKEERDE INTERPRETA'l'JE VAN DE BESTRE· 
DEN BESLISSING. - MIDDEL MIST IN FEITE. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. ~ NIEUW l\UDDEL. - VER· 
LATING VAN FAMILIE. - MID DEL AFGELEID 
HIERUIT DA'f OVER DE PlJBLIEKE \'ORDERING 
WERD BESLIS'f VOOHALEER UITSPRAAK WERD 
GEDAAN OVER EEN DAGVAARDING IN KORT GE
DING STREiillENDE TOT AFSCHA~'FING VAN DE 
UITKERING TOT ONDERHOUD. - MIDDEL .DAT 
NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR RET HOF 
VAN VERBREKING MAG VOORGESTELD WORDEN. 

4° VERLATING VAN FAMILIE.- MID
DEL AI•'GELEIIJ HIERUIT DAT DE VEROORDELING 
WERD UITGESPROKEN WEGENS DE NIET·UITVOE· 
HING VAN DE ONDERH~UDSPLICHT GEDURENDE 
EEN Tl.JDPERK WAAHlN BEGREPEN ZI.JN DE EER· 
STE TWEE MAANDEN VAN HET VRI.JWILLIG IN 
GEBHEKE BLI.J\'EN. - STRAF GERECHTVAAR· 
DIGD DOOR DE NIET-UI'l'VOERING GEDURENDE 
DE VOLGENDE MAANDEN VAN OAT TI.JD:'ERK. -
:MIDDEL DAT, Bl.J GEBHEK · AAN B!GLANG, NIET 
ONTVANKELI.JK IS. 

1 o Mist feiteUjlce yrondslag, het middel 
clnt ·rust op fe-itelijlce beweT'ingen die 
cloo1· de bestreden beslissing teyenge
StJI'oken worden (1). 

2° Mist feitelijlce gmndslag, het m·iddel 
dnt op een verlcee1·de inte·rp·retatie van 
cle bestretlen besUssing ntst (2). 

3° Ma.g niet voor de eerste ma.al v661" 
het Hot va.n ve1-b1'eldng wo1·den vom·ge
steld, het 1witldel afgeleitl hie1··uit tlat 
over de p·ublielce vm·del"ing, wegens ver
lnting vll!n fa.wilie (Strafwetb., arti
kel 3911J.is), niet mocht · wortlen beslist 
voornleer ~l'itsp1·aalc werd gedaan ove1· 
een drkgvaartl·iny in ko1·t yetlin.g strelc
kende tot a,fschaffing van de ·u.itlce1·ing 
tot on tle1·ho~ttl. 

4° Is, bij geb1·elc aan belang, niet ontvan
kelij k, het m·itlclel afgeleid hieruit tlat 
het bestreden an·est de nanlegger heett 
ve1·oo1·deeld wegens niet-uitvoe1·ing van 
zijn onderhoutlsplicht gedurende een 
tijclpe-rk wacwin de eerste twee maan
tlen van het vl'ijwillig in gebrelce blij
ven begrepen zijn, wa1vnee1· tle straf ge-
1·echtvaa1·tligcl is voor tle niet-uitvoet'ing 
yetlu1·encle tle volgencle maanden van dat 
tijdpe1·Tc. (Strafwetb., art. 39lbis, al. 1, 
in fine.) 

(DRAGUET 'f. HANSIAUX.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 November 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering gewezen : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 190 van het W etboek van 
strafvordering en van de rechten van de 
verdediging welke hieruit volgt dat de 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
10 Januari 1949 (A•·•·. Vm·br., 1949, blz. 16; 
B"ll. en PAsrc., 1949, I, 18); 10 Mei 1949 (B,ll. 
en PASIC., 1949, I, 350). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer. verbr., 
8 September 1949 (A•·r. T'erb1-., 1949, blz. 510; 
B"ll. en PASIC., 1949, I, 584). 
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burgerlijke partij het laatste heeft ge
pleit : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de beklaagde in zijn midde
len tot verdediging gehoord werd terwijl 
de burgerlijke partij gehoord was geweest 
in haar middelen en het Openbaar Minis
terie in zijn vorderingen; 

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

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet zou vastgesteld heb
ben dat het verzuim vrijwillig was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de ten laste van beklaagde 
gelegde en door de eerste rechter vast
staand verklaarde feiten door het onder
zoek gedaan v66r het hof bewezen zijn ge
bleven; dat- het beroepen vonnis, waarnaar 
de bestreden beslissing verwijst, vaststelt 
dat beklaagde te vergeefs staande houdt 
dat zijn voortdurencle onthouding om zijn 
verplichting tot onderhoud uit te voeren 
niet vrijwillig is; dat de motieven van het 
bevel in kort gecling, op 14 Juli 1949 ge
wezen, welk de vordering van de beklaag
de tot vermindering op 1.200 frank van het 
maandelijks bedrag van zijn schuld tot 
levensonclerhoud van de hand wijst, der
gelijke bewering te niet doen ; 

Dat het miclclel in feite niet · opgaat; 
Over het dercle middel : schending van 

artikel 97 van de Gronclwet, doordat er . 
tussen de motieven en het beschikkend ge
cleelte van het bestreden arrest strijdig
heid zou bestaan : 

Overwegende. dat er geen tegenstrijdig
heid bestaat, enerzijds, tussen de verkla
ring dat de voortclurende onthouding om 
zijn verplichting tot levensonderhoud uit 
te voeren vrijwillig is, en anclerzijds, clat 
uit de bestancldelen van de zaak blijkt dat 
het verzuim van de beklaagcle aan het uit
voeren van zijn verplichtingen tot levens
onderho~d niet enkel aan zijn kwade wil 
te wijten is en dat dit verzuim in een be
paalde mate veroorzaakt is door de ge
brekkige toestancl van zijn gezondheid 
en door de moeilijkheden welke de onver
zoenlijke houding van de burgerlijke 
partij medebrengt, waaruit volgt clat de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
te zwaar en niet evenreclig is met de ernst 
van de feiten ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het vierde middel, afgeleicl hier

uit dat het bestreden arrest over de pu
blieke vordering beslist alvorens uitge
sproken werd op de dagvaarding in kort 
geding van 30 Juli 1949 tot afschaffing 
van de uitkering tot levensonderhoud toe
gestaan door het op tegenspraak gewezen 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
del. 23 Maart 1949, op 15 Juni 1949 bete
kend : 

Overwegende dat blijkt noch nit het 

bestreden arrest, noch uit enig under stuk 
van de rechtspleging waarop het Hof acht 
vermag te slaan, dat aanlegger v66r de 
rechter over de grond heeft staande ge
houclen dat op de dagvaarding in kort ge
cling van 30 Juli 1949 tot afschaffing van 
de uitkering tot levensonderhoud toege
staan door het arrest van het Hof van be
roep te Brussel del. 23 Maart 1949, op 
15- Juni 1949 betekend, moest uitspraak 
gedaan worden, alvorens over cle publieke 
vordering kon beslist worden ; 

Dat het middel, welk de publieke orde 
niet aanbelangt, nieuw en, clienvolgens, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde iniddel, afgeleid hieruit 
dat het bestreclen arrest aanlegger ver
oordeelt om tussen 16 Juni 1949 en 20 Mei 
1950 de verplichtingen tot levensonder
houcl niet uitgevoerd te hebben, verplich
tingen waartoe het op tegenspraak gewe
zen arrest van het Hof van beroep van 
23 Maart 1949, op 15 Juni 1949 betekend 
hem veroordeelde; dan wanneer deze ont~ 
houding slechts strafbaar zijnde na het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanclen, het misclrijf zich slechts tussen 
16 Augustus 1949 en 20 Mei 1950 kon heb
ben voorg·edaan, en dan wanneer, gechl
rende de termijn begrepen tussen 16 Juni 
en 16 Augustus 1949, aanlegger zijn be
trekking had verloren : 

Overwegende dat, moest men aannemen 
dat het middel gegrond is, de enige door 
het bestreden arrest uitgesproken straf 
gerechtvaardigcl zou zijn door de voor het 
tijclperk van 16 Augustus 1949 tot 20 Mei 
1950 vaststaand verklaarde inbreuk; 

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

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

Aangaande de beslissing over de vorde
ring van de burgerlijke partij gewezen : 

Overwegende dat geen enkel middel 
wordt ingeroepen en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt ; 

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

7 Mei 1951. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Fettweis. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-g.eneraal. 

2" KAMER.- 7 Mei 1951 
1° DOUANEN EN AOOIJNZEN. - NIET 

AANGEGEVEN UITVOER. - VASTSTELLING VAN 
DE ELEMENTEN W AARUIT RET OPZET TOT NIET
AANGIFTE BLIJKT. 

2o DOUANEN EN AOOIJNZEN. - UIT-
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GEVOERDE POSTZEGELS. - 0NDERWOR-PEN AAN 
DE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE UITVOER 
VAN KOOPWAREN. 

1° Bean.twoonlt op pctssencle w-ijze ile con
clusies vctn cle beklaagcle, cl·ie on.tlcent 
gepoogcl te hebben geen cul!IWifte van de 
uUvoer van postzegels te cloen, het ar
rest clat vaststelt flat cl·ie postzegels 
zorgmtldig V(;Wborgen wa1·en ·in een om
slag b'in.nen in cle ntg vcm cle lcapotjas 
van de belclcutgcle vastgespelcl. 

2° De nie·uwe of ilfgestempelcle postzegels 
Z'ijn, wanneer z1j ttitgevoercl worden, 
een lcoopwctct1" clie onclerwo1·pen is aan 
de wetsbepal·iJngen betreffencle cle uit
voe1" vwn lcoopwwFen. 

(.JALHAY T. BESTUUR 
VAN 'noUANEN EN ACCI.JNZEN.) 

ARREST (1). 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel g·ewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet ten genoege aanleg
gers conclusies heeft beantwoord, waarbij 
deze ontkende dat hij de door de wet ver
eiste aangifte, met het oog op de llitvoer 
van 2760 nieuwe postzegels van de Repu
bliek Oostenrijk, in dit land koers heb
bende, gepoogd had te ontduiken : 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden arrest, « de omstandigheden van 
de niet-aangifte en, namelijk •het feit dat 
beklaagde zorgvuldig de zegels had ver
borgen met ze in een binnen in de rug van 
zijn kapotjas vastgespelde omslag te 
plaatsen, ten genoege het opzet aanwijzen 
de aangifte niet te doen en alzo het door 
de schatkist te innen statistiekrecht te 
ontduiken; dat de aangifte van belastbare 
elementen spontaan moet gedaan wor
den>>; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond alzo op passende wijze de in het 
middel bedoelde conclusies heeft beant
woord; dat het middel in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 3 van de wet van 6 .April 
1843, 1 van de wet van 20 December 1897, 
1 van het besluit van de Regent del. 15 De
cember 1944, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de niet afgestempelde postze
gels, koers hebbende in hun land van oor
sprong, een koopwaar uitmaken, waarop 
de vermelde wetsbepalingen toepasselijk 
zijn, dan wanneer gezegde postzegels on-

(1) Zie het in deze zaak gewezen arrest van 
2() Maart 1950 (A,.,., Ye?·b1·., 1950, biz. 480; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 513). 

der de door deze bepalingen bedoelde goe
deren niet zijn begrepen : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 20 December 1897 namelijk bepaalt 
dat de artikelen 19 tot 26, 28 en 30 van 
de wet van 6 .April 1843 van toepassing 
zijn in geval van uitvoer van goederen, 
onderhevig of niet aan rechten, welke 
zouden onderworpen zijn aan wettelijke 
maatregelen van contrOle bij de uitvoer 
over al de grenzen of enkel over een ge
deelte ervan ; 

Dat krachtens artikel 1 van het besluit 
van de Regent van 15 December 1944, 
« de in-, uit- en doorvoer van alle goede
ren van de voorafgaandelijke overlegging 
van een door de Minister van Economische 
zaken afgeleverde vergunning worden af
lumkelijk gesteld >> ; 

Overwegencle dat deze duidelijke en 
formele teksten tot geen interpretatie aan
leicling geven; dat zij alle goederen, zon
cler uitzondering · noch voorbehoucl, be
doelen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bepaalt dat « de nieuwe of afgestempelde 
postzegels, welke vatbaar zijn om ge
lwcht, verkocht of geruild te worden in 
alle Ianden van de werelcl, een koopwaar 
uitmaken, 't is te zeggen een voorwerp 
van handel; dat, indien zij in hun land 
van om·sprong en voor de duur van hun 
geldigheid een effect aan toonder uitma
ken, zoals het beroepen vonnis er op wijst, 
zij cUt karakter verliezen om een handels
stof te worden zoclra zij uitgevoerd wor
den en dat zij niet. meer onderschei
den zijn van alle andere goederen bestemd 
om verkocht, gekocht of geruild te wor
den >> ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond alzo cle gebruikelijke zin van het 
woord << koopwaar » niet heeft miskencl ; 
dat zijn beoordeling, clesaangaande, dien
volgens souverein is; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

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

7 M:ei 1951. - 26 kamer. - Vom·zitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlc.l!uidende conclu
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 7 Mei 1951 

VEJRKEER. - BESTUREN VAN EEN YOERTUIG 
IN STAAT VAN DRONKENSCHAP. - VASTSTEL
LINQ VAN DE STAAT VAN DRONKENSCHAP. 
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Is wettelijk gemotiveerd en beantwoo1·dt 
op passende w·ijze de concl~tsies waarbij 
de belclauyde betwist een voe1·t~tig in 
staat van dronlcenschap te hebben be
stmwd, het arrest dat; zonder al de aan
flevoenle aryunwnten te weerlerlflen, een 
reelcs feitelijlce omstandiyheden vast
stelt waantit cte staat van clron1censchap 
blijkt. 

(IDENOUMON'l' T. GOilLE'l' EN LE~fAl'l'RE.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 November 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de conclusies van aanleg
ger niet beantwoorclt, met betrekking tot 
zijn verdecliging aangaancle de betichting 
eeu autovoertuig in Staat van dronken
schap bestuurcl te hebben : 

Overwegencle dat, bij regelmatig vo6r 
de rechter in hoger beroep genomen con
clusies, a:mlegger staande hield dat de be
tichting in staat van dronkenschap een 
autovoertuig te hebben bestuurd, te zijnen 
laste niet bewezen was ; dat hij beweerde 
dat geen van de ter terechtzitting van de 
Correctionele Rechtbank te Verviers ge
hoorde getuigen heeft kunnen bevestigen 
clat hij op het ogenblik van de feiten in 
staat van dronkenschap verkeerde; dat 
de bij hem vastgestelde cluizeling het ge
volg was van de slagen . welke de toe
schouwers hem onmiddellijk na het onge
val hadden toegebracht; dat de staat 
van dronkenschap op wetenschappelijke 
wijze niet was vastgesteld geweest ; dat 
lle ongesteldheid, clie hem korte stonden 
v66r het ongeval aan het stunr getroffen 
had, te wijten was aan het feit dat hij 
sinds zijn ontbijt niets meer gegeten had; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
erop wijst dat, zonder dat het nodig weze 
acht te slaan· op de uitslagen van de· bloed
ontleding, de staat van dronkenschap 
waarin aanlegger verkeerde, ·voldoende 
is bewezen door de vaststellingen van de 
verbalisanten, onmicldellijk na het onge
val, de honding van beklaagde, de ver
klaringen van de getuigen, namelijk deze 
van Simon en Libert hetzij tijdens het 
onderzoek hetzij ter terechtzitting; dat 
indien de getnigenissen nitgebracht v66r 
de rechtbank ter terechtzitting meer ge
schakeerd schijnen, zij ·van de nit de 
voorafgaande informatie en nit het on
derzoek afgeleide overtuigingselementen 
niets wegnemen ; dat de bijzonder ernstige 
font, door de eerste rechter vastgesteld, 

om aan zijn stunr te ZIJn gebleven dan 
wanneer hij niet in· staat was om ZIJn . 
voertnig te besturen slechts haar rationele 
nitleg in de staat van dronkenschap van 
beklaagde vindt ; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzo een passend antwoord op de concln
sh~s heeft verstrekt; dat de verplichting 
om de beslissingen te motiveren deze niet 
insluit al de tot staving van een verdedi
ging voorgebrachte argumenten te beant
woorden; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
· En overwegende dat de substantHHe l)f 

op straf van nietigheid voorgeschreve~ 
rechfsvormen werden nageleefd en dat de 
·beslissing wettelijk is; 

II. ·Aangaande de beslissingen gewezen 
over de vorderingen van de bnrgerlijke 
partijen Marguerite Goblet en Henri Le
maitre : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt om aan elke bur
gerlijke 11artij een provisionele vergoeding 
te betalen en dat het voor het overige een 
desknndig onderzoek gelast; dat dergelijke 
beslissing geen eindbeslissing, naar de zin 
van artikel 41G van het Wetboek van 
strafvordering, uitmaakt en c1Ut de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

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

7 Mei 1951. ~ 2" kamer. - Vooniiitte1·, 
H. Lonveaux, voorzitter. - Ve·rslaggever, 
H. Fettweis. - GeUjkl~ticlende conclttsie, 
H. Colai'd, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 7 Mei 1951 

REDENFJN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING. - CONCLUSIES VAN DE 
BURGERLIJKE PAR'l'I,J. - DOOR ONilEPAALDK 
EN HYPO'l'HE'l'ISCH~J BESCHOUWINGEN VERWOR
PEN. - NIE'l' WEl''l'ELIJK GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

Is niet wettelijk gernotiveera, cle beslis
s·ing die doo1· onbepaalde en hupothe
tische bescho~twinyen ae concl·us·ies van 
de b~t1'yerlijke partij verwerpt. (Grand
wet, art. 97.) 

(LEMAITRE T. CALLEWAER'L'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 November 1950 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recllt
bank te Brnssel ; 

Overwegende dat de voorziening van 
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aanlegster, burgerlijke partij, slechts te
gen beklaagde Oallewaert is gericht; dat 
zij aan het Hof aileen de kennisneming 
van bm:gerlijke belangen opdraagt; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de door aanlegster ge
nomen cemclusies niet heeft beantwoord, 
of, althans door onvoldoende motieven 
heeft beantwoord, conclusies waarbij deze 
beweerde dat verweerder het kruispunt 
met grote snelheid opreed, wat bewezen 
is door het feit dat hij zijn voertuig 
21 meter na de aanrijding tot stilstand 
bracht, en daaruit afleidde dat de licht
seinen, welke rood zijn geworden voor
aleer verweerder het kruispunt was over~ 
gestoken, reeds de twee kleuren (groen en 
rood) aantoonden wanneer hij dit kruis
punt is opgereden : 

Overwegende dat op vermel{le conclusies 
het bestreden vonnis zich er toe beperkt 
te antwoorden cc dat dergelijke bewering, 
gegrond op een abstracte redenering, op 
een broos vermoeden rust; dat het minste 
verkeersincident, zoals de aankomst van 
een traaggaande weggebruiker, de gevolg
trekkingen van de burgerlijke partij kan 
verdraaien; dat dergelijke gevolgtrekkin
gen met de meeste omzichtigheid dienen 
aangenomen te worden ; 

Overwegende . dat, met op de preciese 
beweringen van aanlegster slechts . onbe
paalde en hypothetische beschouwingen 
tegen te stellen, de rechter over de grond 
niet op gepaste wijze de in het middel 
bedoelde conclusies heeft beantwoord; 

Dat hij, dienvolgens, artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel voor zoveel het 
over de burgerlijke vordering van aanleg
ster beslist heeft; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak, alzo beperkt, naar de Oorrec
tionele Rechtbank te Nijvel, in boger be
roep uitspraak doende. 

7 Mei 1951. ~ 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ver·slaggever, 
H. Daubresse. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 7 Mei 1951 

VERKEER. ~ VOORSTEKEN. - WEGGEBRUI
KERS DIE ELKAAR ONTMOETEN EN DIE BElDEN 
EEN VOORBIJSTEKINGSMAN<EUVRE UITVOEREN. 
- RECHTER OYER DE GROND DIE VASTSTELT 

DAT ER YOLDOENDE RUIMTE WAS EN DIE AAN 
DE AANLEGGENDE WEGGEBRUIKER ALS FOUT 
TOESCHRTJ~'T TE VEEL NAAR LINKS TE ZIJN 
UITGEWEKEN EN ZODOENDE DE WEG VAN DE 
ANDERE WEGGEilRUillER TE HEBBEN AFGESNE
DEN. - J\i[IDDEL AFGELEID HIERUIT DAT DIE 
ANDERE WEGGEBRUIKER ZIJN VOORBIJSTE
KINGSMAN<EUYRE TEGELLTKERTIJD ALS DE 
AANLEGGER ZOU HEBllEN ONDERI\'OMEN.- MID
DEL DAT, BLT GEBREK AAN BELANG, 1\'IET ONT
VANKEL!JK IS. 

Wanneer· de Techter over· de fJ'rDHd aaH de 
belclaagcle, aanler1fJe1· in vero1·ekino, als 
fottt toesclwijft een voorb'ijstelcinosma
nmttv1·e te hebben ttitoevoerd met te 
nvim naar links 1tit te wijken en, zo
doende, cle weo te hebben afgesneden 
awn de wer;oebntilcer die 1tit de teoen
overgestelde richtino lcwam en zelf een 
voorb'ijste7cinosmanm1tv'l'e 1t'itvoe1·cle, cle 
'l'ttimte volcloende zijnde opdat het knti
sen zonder oevaa1· voo1· aan1·ijdino 'leon 
oeschieden, is, bij geb1·ek aan belang, 
het micldel wiet ontvankelijk clat wordt 
a.foeleid hiernit dat de wegoebntiker, 
cUe ttU cle teoenoveToestelde richting 
lcwam, teoelijker·Ujd als aanleo,qer· een 
·voor·b'fjstelcinosmwnmuvre zo1t onder·no
men hebben. (Wegcode, art. 32 en 35.) 

! 

(HEYNEN T. VIS! OLI.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - .Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 December 1950 gewezen in 
hogei· beroep door de Oorrectionele Recht
bank te Luik ; 

Voor zoveel de voorziening de beslis
sing bedoelt welke over de publieke vor
dering werd gewezen : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 418, 420 
van het Strafwetboek, 35 van de Wegcode, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger 
veroordeelt wegens een te zijnen laste 
vaststaand verklaarde inbreuk op arti
kel 35 van de Wegcode, zonder rekening 
te houden met het door aanlegger bij con
clusies ingeroepen en door het vonnis er
kend feit dat de burgerHjke partij Visioli 
ook een voorbijstekingsmanamvre onder
nam op het ogenblik van de aanrijding 
met het voertuig van aanlegger die zijn 
rijbeweging beeindigde ; dan wanneer dit 
door het vonnis erkend feit de vaststel
ling moest medebrengen dat Visioli het 
vo.orschrift van artikel 35 van de Weg
code niet had nageleefd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aablegger bij het voorsteken 
te ruim naar links uitgeweken heeft, 
dat hij zodoende de weg heeft afge
sneden voor verweerder die uit de tegen
overgestelde richting kwam en die ook 
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een voorbijstekingsmanamvre uitvoerde; 
dat dit gebrek aan voorzorg een font uit
maakt welke bet ongeval heeft veroor
zaakt, de ruimte welke aanlegger op zijn 
linker kant zou knnnen vrijgelaten heb
ben voldoende zijnde om verweerder in 
de mogelijkheid te stellen zijn eigen ma
n:oouvre zonder gevaar voor aanrijding uit 
te voeren; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat verweerder, zoals het middel het be
weert, een inbreuk zou gepleegd hebben 
door zijn rijbeweging aan te vangen, de 
veroordeling van aanlegger door de vast
stellingen van het vonnis zou gerechtvaar
digd blijven ; 

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

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

Voor zoveel de voorziening de beslis
Ring bedoelt welke over de vordering van 
de bnrgerlijke partij is gewezen : 

Over bet eerste middel (reeds vermeld), 
en over het tweede middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 418, 420 
van bet Strafwetboek, 27, 32, 35, 42 van 
de vVegcode, doordat bet bestreden VOll
nis aanlegger veroordeelt en de gehele 
verantwoordelijkheid voor het ongeval te 
zijnen laste legt, zonder zijn conclusies 
te beantwoorden, zonder de door hem ge
stelde feiten, die door de burgerlijke par
tij begane fouten uitmaakten, vast te stel
len noch te ontkennen; dan wanneer aan
legger namelijk bij conclusies deed gel
den : a) dat zijn vrachtwagen «aileen de 
doorgang had genomen welke tussen twee 
stilstaande voertuigen bestond.'.. en dat 
hij de voorbijsteking beeindigde toen bij 
llet weder naar rechts uitwijken, de aan
rijding is gebeurd >>; b) dat de driewieler 
van verweerder « eerder het midden van 
de baan hield hoewel hij beschikte 
- niet verhoogde berm inbegrepen - over 
4m35 terwijl zijn breedte 1mso is>>; c) dat 
verweerder « stellig erkent de stilstaande 
kar van een melkslijtster niet te hebben 
gezien... welke er toe bijdroeg de door
gang te verengen >> ; d) dat verweerder 
snel reed en elm zware onvoo'rzichtigbeid 
heeft begaan door een slecht gebouwde 
driewieler te bezigen, daar hij verklanrt 
dat, wanneer hij remde, zijn voertuig 
weggeslagen werd en dat hij niet meer 
meester van zijn stuur is gebleven het
welk naar links draaide; 

Overwegende dat aanlegger, bij zijn 
conclusies, de verantwoordelijkheid voor 
het ongeval aan verweerder toeschreef 
om reden dat deze de verkeersvoorrang, 
die hem versch nlcligd was omda t hij eerst 
had voorbijgestoken, niet had nageleefd; 
dat het vonnis op passende en wettelijke 

WlJze deze aanvoering beantwoordt door 
vast te stellen da t verweerder zijn rijbe
weging zonder ongeval zou kunnen uitge
voerd hebben wijl de ruimte waa:rop hij 
normaal mocht rekenen ondanks de ma
n:oouvre van aanlegger voldoende geweest 
ware, inclien deze niet zoveel naar links 
was uitgeweken; dat bet feit dat een weg
gebruiker een voorbijstekingsmnnoouvre 
ondernam, ann een nit de tegenoverge
stelde richting komende weggebruiker niet 
verbiedt ook een voorbijstekingsmanoouvre 
te ondernemen indien llij deze rijbeweging 
zoncler gevaar kan uitvoeren; 

Overwegende, anderzijds, dat de con
clusies staande hielden dat een van de 
oorzaken van de aanrijding was dat ver
weerder met dergelijke snelheid reed dat 
bij zijn voertuig slecllts ten koste van een 
abnormaal wegslaan tot stilstand heeft 
knnnen brerigen ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat verweerder << door de ontijdige en on
regelmatige rijbeweging van aanlegger 
wercl verrast ''; dat bet nlzo, impliciet 
cloch duiclelijk, de aanvoering beant
woordt door erop te wijzen dat de hin
dernis opgeleverd door het voertuig van 

, aanlegger onvoorzienbaar was en dat ver
weerder zijn snellleid niet moest regelen 
in het vooruitzicllt van zodanige hinder
nis ; dat overigens ook in dier voege werd 
beslist do01· ·de eerste rechter, wiens mo
tieven het bestreden vonnis verklaart over 
te nemen ; dat de middelen niet kunnen 
aangenomen worden ; 

Om clie redenen, verwei"pt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

7 Mei 1951. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Sohier. - Gelijkht-idende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 Mei 1951 

VEJRKJQER. - WEGGEilRUJKER DIE, NA EEN 
STILSTAND, WEEH AANZET. - VERPLIOH'l'ING 
DE DOORGANG VRIJ TE LATEN VOOR DE WEG
GEBRUIKERS DIE REEDS IN BEWEGING ZIJN. 
- ALGEMENE VERPLIOHTING, ONAFHAl\'KELIJK 
VAN DE VOORRANGSREGELEN. 

De bepaU·ng van a1·tUcel 57 vcm de Weg
code, l·ttidens wclke de weggebntilcer 
cUe, .na een- stilstand, weer aanzet, cle 
doo1·gwng voor de reeds in beweging 
zijnde weggebnlilcers moet v?"ijlaten, 
heett een algemeen lca1·aJcte1· en is onaf
lwnlceUjlc van de voorrangsre,qelen be
paald bij artilcelen 54 en 55 (1). 

(1) Zie boger, blz. 97, verbr., 6 November 
1950 (Bull. en PAsiC., 1951, I, 116). 
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(HENRY EN GILLIEAUX.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 Januari 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Din ant; 

Over de voorziening van Henry : 
I. Aangaancle de beslissing gewezen over 

tle publieke vordering tegen aanlegger in
gesteld : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 54 en 57 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 houdencle Algemeen Reglement op 
de verkeerspolitie, doordat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat aan
legger ten opzichte van beklaagcle, bur
gerlijke partij Willemart, de voorrang 
van de van rechts komencle weggebruiker 
genoot, verklaart dat hij er van geen ge
bruik mocht maken dewijl, toen hij stil
gehouden had overeenkomstig artikel 55 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, om de voorrang van een op zijn 
rechterzijcle aankomende derde wegge
bruiker te eerbiedigen, dit stilhouden en 
de noodwencligheclen van het weder in 
beweging brengen van zijn voertuig een 
rijbeweging zouden uitmaken welke hem, 
volgens artikel 57 van hetzelfde konink
lijk besluit, er toe verplicht de doorgang 
voor de in beweging zijnde weggebruikers 
vrij te Iaten, terwijl hij zelf niet meer 
als in beweging te beschouwen was, dan 
wanneer gezegd artikel 57 door het woorcl 
cc rijbeweging >> het weder in beweging 
brengen van een voertuig bedoelt dat 
l1eeft moeten stilhouden om een wettelijk 
voorschrift na te leven, en dan wanneer 
geen enkele feitelijke beschouwing de wij
ziging van de wederzijclse verplichtingen 
van de weggebruikers kon rechtvaardi
gen, het vonnis vaststellend « dat het uit
gemaakt is dat Willemart heeft gezien dat 
Henry stilhielcl toen deze het kruispunt 
naderde: 

Overwegencle dat de bepaling van arti
kel 57, 1°, a, van de Wegcode, volgens 
welke ieder weggebruiker de doorgang 
voor cle in beweging zijncle voertuigen 
moet vrijlaten wanneer hij na een stU
stand weer aanzet, een algemeen karakter 
heeft en derhalve van toepassing is op de 
weggebrniker die stilhondt om een wette
lijk voorschrift na te Ieven en onafhanke
lijk is van de bij de artikelen 54 en 55 van 
de W egcocle gestelcle voorrangsregelen ; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 54 en 
57 van het koninklijk beslnit van 1, Fe
bruari 1934, doordat het bestreden von
nis, na aanlegger van de betichting voor-

zien bij voormeld artikel 54 nitdrukkelijk 
vrijgesproken te hebben en daardoor im
pliciet te hebben aangenomen dat hij de 
hoedanigheicl had cc vim weggebrniker die 
op de hoofdweg rijdt » met -de rechten 
die nooclzakelijkerwijze uit deze hoeda
nigheid voortvloeien, hem deze hoeclanig
heicl ontzegt door artikel 57 van het ko
ninklijk beslnit van 1 Febrnari 1934 toe 
te passen, dan wanneer dergelijke tegen
strijdigheid tnssen de motieven met het 
ontbreken er van gelijkstaat : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger een zeer onde wa
gen bestnnrde, dat hij een ogenblik stil 
hield ter hoogte van de weg Florennes
Philippeville om de verkeersvoorrang van 
Gillieanx te eerbiedigen, dat deze hiervan 
geen gebrnik heeft gemaakt; dat hij daar
na achternit is gereden, de steile hellfng 
afdalend, dat zijn motor stilgevallen is, 
dat hij hem weer aan gang heeft ge
bracht, van versnelling is veranclenl, en 
met snelle vaart doorgereden is om de weg 
Florennes-Philippeville te nemen, dat hij 
tot in het midden van het krnispnnt is 
gereden alvorens de naaf van het rechter 
achterwiel van het voertnig van verweer
der Willemart te raken; 

Ovetwegende dat de bestreden beslis
sing, ten aanzien van deze stand van za
ken, zonder de minste tegenstrijdigheid, 
aanlegger van inbrenk op artikel 54 van 
de W egcode heeft knnnen vrijspreken en 
hem nit hoofde van inbrenk op artikel 57 
heeft knnnen veroordelen ; 

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

de artikelen 97 van. de Grondwet, 51, 52, 
53 en 54 van het koninklijk besluit van 
1 Febrnari 1934, doordat het. bestreden 
vonnis aan de weggebrniker die de voor
rang geniet een bijzondere opl(\ttendheid 
oplegt welke er op neerkomt hem de voor
rang te ontnemen, en welke in het vonnis 
gerechtvaardigcl wordt door beschonwin
gen afgeleicl nit de belangrijkheid van 
het verkeer op de samenlopende wegen, 
clan wmmeer de voorrang welke'niteraard 
absoluut is, door feitelijke beschonwin
gen noch ingekrompen, noch beperkt kan 
worden, naardien alleen de wettelijke cri
teria het hoofcl- of secnnclair karakter van 
de voor het verkeer opengestelde wegen 
bepalen, de omvang van de verplichtingen 
van de weggebrnikers overigens door 
wetsbepalingen nader bepaalcl zijnde : 

Overwegencle dat, zoals naar aanleicling 
van het onderzoek van het eerste midclel 
wercl uiteengezet, de wetsbepaling van 
artikel 57, 1°, a; onafhankelijk is van de 
bij de artikelen 54 en 55 van de W egcode 
gestelde voorrangsregelen; 

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

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

II. .Aangaande de beslissing gewezen 
over de burgerlijke vorderingen tegen 
aanlegger door verweerders Paul Wille
mart en Adrien Gillieaux ingesteld : 

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

Over de voorziening van Gillieaux : 
Overwegende dat uit de rechtspleging 

niet blijkt dat aanlegger, handelende in ' 
hoedanigheid van burgerlijke partij, bij 
de stukken een authentieke uitgifte van 
de bestreclen beslissing zou gevoegd heb
ben; dat, vermits aanlegger in gebreke is 
gebleven artikel 419 van het Wetboek van 
strafvorclering na te komen, de voorzie
ning niet ontvankelijk is ; 

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

7 Mei 1951. - 2° kamer. - Voon1:itte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslauuever, 
H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colarcl, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 8 Mei 1951 

1° INKOMSTENBEL.AS'l'INGEN. 
GRONDBELASTING. - BIJKOMENDE GRONDBE
LASTING GEVESTIGD OP GRONDSLAG VAN RET 
EXOEDENT VAN RET WERKELIJK NETTO-IN
KOMEN OP HET KADASTRAAL INKOMEN. 

2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
GRONDBELASTING. - VERSOHIL VAN BELASTING 
NAARGELANG DE ADMINIS'l'RATIE DE KADASTRALE 
OPBHENGST HEEFT BEPAALD VOOR IEDER VAN 
DE ONDERSOHEIDEN GEDEELTEN VAN EEN VAST 
GOED WAARAAN EEN EIGEN INKOMEN KAN WOR
DEN TOEGEKEND. - SOHENDING VAN RET 
GHONDWETIELIJK BEGINSEL VAN DE GELIJK
HEID VAN DE BURGERS V66H DE BELASTING. 

3° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
GRONDBELASTING. - BIJKOMENDE GRONDBE
LASTING GEVESTIGD OP GRONDSLAG VAN HET 
EXCEDENT VAN HET WERKELIJK NETTO-INKO
MEN OP RET KADASTRAAL INKOMEN. - VAS'l' 
GOED MET VERSOHILLENDE ONDERSCHEIDEN AP
PARTEMENTEN. - EJNKEL KADASTRAAL PER
OEEL VOOR RET GEHEEL VAST GOED. - VER
PLIOHTING VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE 
HEOHTSTBEEKSE BELASTINGEN NA TE GAAN 
WELK RET EIGEN KADASTRAAL INKOMEN VAN 
IEDER ONDERSOHEIDEN APPARTEMENT IS. 

4° INKOMS'l'FJNBEI~ASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - TOEPASSING VAN ARTI
KEL 13, PARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGESOHA
KELDE WETTEN.- VAST GOED MET VERSCHII.
LENDE ONDERSOREIDEN APPARTEMENTEN. -

VERGELIJKING VAN HET WERKELIJK NETTO
INKOMEN VAN IEDER ONDERSOHEIDEN APPAR
TEMENT MET HET DAARAAN TOEGEKEND KADAS
TRAAL INKOMEN. 

1° Wamwer het werkeUjlc netto-inkomen 
van een vast uoed, dat in h~tur ueueven 
wordt en geheel of gedeeltelijlc tot be
clrijfsdoeleinclen wordt gebntilct, de ka
dastrale opbrengst met ten minste 15 t. h. 
vctn cUt inkomen overt1·ett, wo1·dt, zon
cler verdere jo1·maliteit, een bijlcomende 
gmndbelasting op [Jrondslag van rlit 
excedent ge1·egeld (1). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluiten van 31 ,Juli 
1943, nadien bij clit van 15 Januari 1948, 
art. 13, par. 1.) (Stilzwijgende beslis
sing.) 

2° lVanneer een gebouw een enkel kada
st1·aal perceel uitmaalc.t, maar verschil
lende onder·sclwiden gedeelten beg1"ijpt 
waa·man een eigen inleomen lean wor
den toegekend, verzet het beginsel van 
de gelijleheid van de burge1·s v66r de 
belasting zich ertegen dat dit inlcomen 
verschilt naargelanu cle aclministratie 
al dan n·iet het kadast?-aal inkomen va.n 
elk gedeelte heett vastgesteld. (Grand
wet, art. 112.) 

3° W an1wer een eigen kaclastraal inlcomen 
aan de onclersche·iclen appartementen 
van een. zelfcle gebo~tw lean wonlen. toe
uekend, inkomen dat voor ieder appar
tement tot zetting van cle gronclbelas
ting moet cl·ienen en met het we1·kelijle 
n.etto-inlcomen van. dat appartement 
moet wo'1·clen veruelelc-en om te bepalen 
ot er een exceclent aan werleelijlc in/co
men bestaat, hetwellc als urondslag voor 
een bijkomende urondbelasting lean die
nen, ntst het op de aclministratie van 
de !'echtst·ree/c;se belastingen, in het ge
val cle culminist·ratie van het kadaste·r 
enkel het ulobaal inkomen van het per
ceel ~weft medegedeeld, na te uaan wellc 
het eigen lcadast1-aal inlcomen van iecle1· 
appartement is. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 13, par. 1, en 61, par. 1.) 

4° Wcmnee1· een vast goed venleeld is in 
onclerschciden appa1·tementen, moet het 
we'l'l<elijk netto-inlcomen van ieder ap
partement met het kadastmal inlconwn 
van dat appartement vergelelcen wor
clen ten einde gebeu1'lijke toepassing van 
artikel 13, pa1·. 1, van de samengescha-

(1) Zie verbr., 6 Mei 1942 (Bull. en PASIC., 

1942, l, 108); 3. Mei 1949 (Arr. T' erb1·., 1949, 
biz. 296; Bull. en PASIC., 1949, I, 333); 21 Maart 
1950 (An·. T' e1'b1·., 1950, biz. 483; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 517, met de conclusie van het 
openbaar ministerie). 
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kelde wetten bet?'effende cle inlcomsten
belastingen (1). 

(AOMINH3TRA'l'IE VAN FINANCIEN, 'l'. HOTSON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Maart 1950 door liet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
4, paragrafen 1, 5, 6, 10, 13, paragrafen 1, 
61, paragraaf 1, van de wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 12 Septem
ber 1936, aangevuld bij de artikelen 3 
van de wet van 28 Juli 1938, 1 van de wet 
van 20 Augustus 1947, 4, paragrafen 1 en 
3, 7 van het besluit van 31 Juli 1943 
welke geldig verklaard werden bij arti~ 
kel 46 van de wet van 20 Augustus 1947 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
1, paragraaf 6, van het koninklijk be
sluit van 8 September 1930, betreffende 
de bewa.1:ing van het kadaster, de per
ceelsgeWlJze verrichte deskundige onder
zoeken, enz., cloordat het bestreclen arrest 
beslist heeft dat de bijkomende aansla
gen in de gronclbelasting en in de natio
nale crisisbelasting welke verschulcligd 
waren op gronclslag van het verschil tus
sen het werkelijk netto-inkomen en het 
kaclastraal inkomen van het vast goed 
dat verweerder bezit te Sint-Gillis, Zege
straat, 99, enkel kunnen worden toegepast 
op het enig. appartement in gezegcl vast 
goecl, welk tot beclrijfscloeleinden verhuurcl 
en gebruikt worclt en alleen op gronclslag 
van het verschil tussen het werkelijk en 
het kadastraal inkomeil van dit apparte
ment, dan wanneer cUt appartement geen 
onclerscheiden kadastraal perceel uit
maakt van clit van het vast goed waar
mecle het een geheel vormt, en dan wan
neer geen afzonderlijk kaclastraal inko
men bij toepassing van de bepalingen van 
artikel 95, paragraaf 2, van het konink
lijk besluit van 26 Juli 1877, betreffende 
het bijhouclen van de documenten van het 
kadaster aan dit appartement door de ad
ministratie van het kadaster is toegekend 
geweest: 

Overwegende dat, wanneer een gebouw 
een enkel kadastraal perceel uitmaakt 
maar verschillende onderscheiden gedeel~ 
ten begrijpt waaraan, overeenkomstig de 
bepalingen van het reglement over de be
waring van het kadaster, een eigen inko
men kan worden toegekend, het beginsel 
van de gelijkheid van de burgers voor de 

(1) Raaclpl. verbr., 15 September 1941 (AlT. 
Ve1·M., 1941, blz. 105; B~tll. en PAsrc., 1941, 
I, 333). 

belasting er zich tegen verzet dat clit in 
komen verschilt naargelang de adminis
tratie al clan niet het kadastraal inkomen 
van elk gedeelte heeft vastgesteld; 

Overwegencle clat het alzo is wanneer 
nan de verschillende appartementen van 
een gebouw een eigen kadastraal inkomen 
kan worden toegekend; dat dit inkomen 
tot z~tting van de grondbelasting dient 
Yoor 1eder appartement en met het werke
lijk netto-inkomen van het appartement 
moet worden vergeleken om te bepalen of 
er een excedent aan werkelijk inkomen 
bestaat hetwelk, bij toepassing van arti
kel 13, paragraaf 1, alinea 2, van de sa
menge~~hakelcle wetten, tot grondslag voor 
een blJkomencle gronclbelasting dienen 
kan; clat, inclien de aclministratie van het 
kadaster aan de administratie · van de 
clirecte belastingen enkel het globaal in
komen van het perceel heeft meclegecleeld, 
het aan laatstgenoemcle behoucl krachtens 
artikel fl1, 11aragraaf 1, van cl~ samenge
schakelcle wetten, na te gaan welk het 
eigen kadastraal inkomen van het appar
tement is; 

Overwegende dat, volgens het bestreclen 
arrest, het ,litigieuze vast goecl verdeeld 
was in onde~scheiclen appartementen welke 
afzonderlijk verhuurd werden, en dat het 
kaclastraal inkomen van cle benedenver
clieping, welke alleen en gedeeltelijk tot 
beroepsdoeleinden werd gebruikt, kon 
vastgesteld worden; dat het arrest nit 
cleze vaststellingen wettelijk afleiclt clat 
de aanvullencle aanslag enkel op deze be
nedenverdiel1ing behoorde te worden toe
gepast, en op grondslag van het verschil 
~ussen het werkelijk en het kadastraal 
mkomen er van; 

Dat het middel naar recht faalt · 
Om die redenen, verwerpt de vdorzie

ning; veroordeelt de Belgische Staat 
ndministratie van financien, tot de kosten: 

8 Mei 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Sohier. - Gelijlcltticlencle conclusfe, 
H. Gnnshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Plef.te1·s, HH. Van' Leynseele 
en Feye (deze laatste van de Balie bij 
het Hof yan beroep te Brussel). · · 

2e KAMER. - 8 Mei 1951 

INKOMSTJ1JNBELASTINGEN. AAN-
RLAG VAN AM!lTSWEGE. - VRAAG OM. OPHEL
OE!liNGEti' D08R DE ADMINIS'l'RATIE AANGAANDE 
DE IN DE AANGIFTE VAN DE llELASTINGPLICHTIGE 
OPGEGEVEN ALGEMENE ONKOSTEN. - 0PHEL
OERINGEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE VER
STREKT VOOR EEN BEDRAG LAGER DAN DATGENE 
IN ZI.JN AANGIF'I'E VOORKWAM, EN HET VOOR
WERP VAN DE AANVRAAG OM OPHELDERINGEN 
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IS GEWEEST. - INLICHTINGEN DIE AAN DE 
\'EREISTEN VAN ARTIKEL 55, PAR. 1, VAN DE 
SAMENGESCHARELDE WETTEN NIET VOLDOEN. 

De belastingplichtige weUce, door de ad
ministmtie 1titgenodigd een omstandiye 
opgave van zijn algernene onkosten te 
geven, die opgave slechts laat geworden 
vom· een. bed1·ag dat lage1· is dan dat
gene ·in zijn aangifte voorkwam, en 
het voorwe1·p van de vraag om ophel
derin.yen is geweest, rnoet wo1·den be
scho1tWd als niet beantwoordend aan de 
vereiste'n van a1·tikel 55, parag·raaf 1, 
·van- cle sameu geschakelcle wetten en kan, 
dienvolyens, van ambtswege worden be
last. (Samengeschakelde wetten betref
fende de in]>.omstenbelastingen, art. 55, 
par. 1, en 56.) 

(MODAVE T. ADMINISTHATIE VAN ~'INANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
53, 55 en 56 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 3 Juni 1941, 2 van de wet 
van 23 Augustus 1947, doordat het bestre
den arrest beslist heeft dat de inlichtin
gen, welke op 14 Juni 1945 door verzoeker 
Werden verstrekt ten antwoord op de 
vraag om inlichtingen die hem toegestuurd 
was geweest, niet kunnen beschouwd wor
den als de door de controleur-taxateur 
gevraagde ophelderingen, en dat de ten 
laste van verzoeker van ambtswege ge
vestigde aanslag alzo wettelijk gegrond 
was, dan wanneer, krachtens de artike
len 55 en 56 van gezegde samengescha
kelde wetten, de aanslag van ambtswege 
enkel mogelijk is indien de belastingplich
tige nalaat de tot hem gerichte aanvragen 
om inlichtingen binnen de bij de wet be
paalde termijn te beantwoorden : 

Overwegende dat het middel het arrest 
enkel bestrijdt in zover het als regel
matig heeft aangenomen de aanslag welke 
ambtshalve ten laste van aanlegger in ae 
gewone belastingen voor het dienstjaar 
1944 (navorderingen van 1943) werd ge
vestigd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond zijn beslissing motiveert door erop 
te wijzen dat de taxerende ambtenaar op 
6 April 1944. reeds aanlegger had verzocht 
hem de omstandige opgave van zijn alge
mene onkosten van 1942 te laten gewor
den en dat aanlegger, ofschoon dit ver
zoek bij aangetekende brieven van 15 Sep
tember en 6 October 1944 hernieuwd werd, 

in gebreke gebleven is deze ophelderin
gen te verstrekken ; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat de inlichtingen welke aanlegger de 
14 Juni 1945 aan de fiscus liet geworden 
niet zouden kunnen beschouwd worden 
als te laat ingediend, zij dienen te worden 
beschouwd als niet beantwoordend aan 
de vereisten van artikel 55, paragraaf 1, 
van de samengeschakelcle wetten, doordat 
zij, zoals het arrest vaststelt, de omstan
dige opgave van de algemene onkosten 
enkel voor een bedrag van 100.877,15 fr. 
hebben laten kennen, dan wanneer deze 
kosten in de aangifte voor een totaaLvan 
251.153 frank voorkwamen; 

Dat de belastingplichtige aan deze be
paling slechts voldoet indien hij een vol
ledig antwoord verstrekt op de aanvragen 
om ophelderingen en inlichtingen welke 
de administratie tot hein richt; 

Overwegende, derhalve, clat het bestre
den arrest, door de betwiste aanslag van 
ambtswege regelmatig te oordelen, geen 
van de in het middel aangecluide bepa
lingen geschonden en zijn dispositief wet
telijk gerechtvaardigd heeft; 

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

8 Mei 1951. - 26 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Connart. - Gelijkl1!'idencle concl1tsie, 
H. Ganshof van der Meersch, aclvocaat
generaal. - PleUers, HH. Buisseret (van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brns
sel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 8 Mei 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- FHiCALE ZAKEN. - GEMEENTETAXES DIE 
NIE'l' DE UITOEFENING \'AN EEN BEHOEP THEF
FEN. - MET HE'J' PATENT GELIJKAARDIGE GE
MEENTETAXES DIE NOCH DOOR EEN NAAMLOZE 
YENNOOTSCHAP NOCH DOOR EEN \'ENNOOTSCHAP 
ni,J WIJZE VAN GELDSCHIETING OP AANDELEN 
VERSCHULDIGD ZIJN. - VoORZIENING DOOR 
VERKLARING TER GRil'FlE VAN DE PHOVINCIALE 
RAAD. 

2° VOORZIENil'~G IN VERBREKING. 
- FISCALE ZAKEN. - GEMEENTETAXES DIE 
NIE'J' DE UITOEFEI'!ING VAN EEN BEROEP TREF
FEN. - MET HE'l' PATENT GELIJKAARDIGE GE
MEENTETAXE DIE NOCH DOOR EEN NAAMLOZE 
\'ENNOOTSCHAP NOCH DOOR EEN VENNOOTSCHAP 
BIJ WLTZE VAN GELDSCHIETING OP AANDELEN 
VEHSCHULDIGD ZIJN. - VERKLARING VAN 
VOORZIENING MOET NOCH DE UITEENZETTING 
VAN DE MIDDELEN TOT VERBHERING NOCH DE 
AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WE'l'SBEPA
LlNGEN BEHELZEN. 

3° GEMIDENTETAXES. - TAXE or DE 
OPPERVLAKTE VAN DE OPSLAGPLAATSEN VAN 
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MATERIALEN EN KOOPWAREN. - TAXE VER
SCHULDIGD, NIET DOOR DE EIGENAAR VAN DE 
GROND, MAAR DOOR DE EXPLOITANT VAN DE 
OPSLAGPLAATS. 

4° GElMEEJNTElTAXES. - TAXE OP DE 
OPPERVLAKTE VAN DE OPSLAGPLAATSEN VAN 

.MATERIALEN EN KOOPWAREN. - TAXE DIE 
DE UITOEFENING VAN EEN BEROEP TREFT OP 
GROND VAN INDICIEN, NIET VAN DE VERWEZEN
LIJ'KTE EATEN, MAAR ENKEL VAN RET BELANG 
VAN DE EXPLOITATIE. - MET RET PATENT 
GELI.JKAARDIGE TAXE. 

1° De V001'ziening in ve'l"brelcing, ge'l"iaht 
togen oon bosZttit vnn de bostoncligo de
tnttntio vctn clo provina·lnle 1·nnd, gewe
zon in znlcon vnn gomoontotnxos nndere 
clnn clo opaonUmos en clio clo ttitoefening 
vnn oon berocp niet keffen, nZsmcde in 
znkon vnn met hot pntent1·oaht golijlc
nnrclige tnxcs clie noah cloo1· cen nnnm
loze vonnootsalwp noah floor eon vcn
nootsahnp bij wijzo vnn gBldsahieting 
op nwnclelcn ve1·salmlcligcl z·ljn, wonlt 
ycdann door eon ve1·klnring ter fJ1'iffie 
vnn de pmvincinle 1·nacl (1). (Wet van 
22 .Januari 1849, art. 4, gewijzigd door 
de wet van 18 Maart 187 4, art. 2.) 

2° De verlclnring vnn voorzicning, geclaan 
te1· g1·ijJie vnn de provincialc macl, togcn 
oen besluit van clc bestend·igo deptttaUe 
in znlcon van gemeentetnxes ctnrlore d(tn 
clo opcentimos en clio clc ·uitoeferving van 
een bemop niet t1·e[fon of in znlcen van 
met hot pntontreaht gelijlcnnnlige tnxes 
rUe noah cloo1· oen nnnmlpze ve·mwot
schnp noch floor con vennootsahnp bij 
wijze vnn gelclsahietin ,q op nan de len 
versahulcligd zijn, moot noah de ttiteen
zotting van de nvicldelen tot ve1·brelcing 
noah cle aancMt.icl·vng van cle gesahonden 
wetsbepnlingon bohcZzcn (2). (Wet van 
22 Januari 1849, art. 4, gewijzigd door 
de wet van 18 Maart 1874, art. 2.) 

3° De tcw:o op cle oppe1·vlalcte van de op
slagplncttsen vwn matednlen en 7coop
Wct'I"01~, ingevoenl door hot 1·eglcment 
va.n 28 Oatobo1· 1948 van clo gemoonte 
Ando1·loaht, is versahttkUgd, niet door 
de eigonacw vnn cle doo1· cle opslart
plnnts ingonomen g1·oncl, mnwr door de 
explo'itnnt 1Jnn clio opslngplnnts. 

4° jJr[ nnlct con met het pntent gelijlcncw
cUgc tcure uit, cloze op de oppe1·vla.Tcto 
vcm flo opslngplantsen va.n materinlen 
en lcoopwa1·en, wellce cle u.itoofen·ing van 
cen bemep trett op gmncl vwn infliai-en-, 
clie niet de ve1·wezonlijlcte winston aan 
het licht brengen, mnar enlcel het be-

(1) en (2) Zie nota onder verbr., 19 Mei 1924 
(B1tll. en PAsiC., 1924, I, 353); verbr., 5 Januari 
1931 (ibid., 1931, I, 26, en de nota 1); 21 Maart 
1939 (A1·r. Verb1·., 1939, biz. 110; B1tll. en 
PASIC., 1939, I, 163). 

lwng van elf} exploitatie (3). (Wet van 
22 Januari 1849.) 

(GEMEEN'rE ANDERLECHT T. MOUFFE.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op llet JJestreden 
besluit, op 16 Mei 1950 gewezen door de 
Bestenclige Deputatie van de Provinciale 
Raad van Brabant; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
lleid : afgeleid llieruit dat de voorziening 
geen enkele van de wetsbepalingen aan
cluiclt welke zouden geschonden zijn ge
weest inclien cle in het enig middel tot 
verbreking uiteengezette grief gegrond 
zou zijn, aaugezien artikel 83 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van de Re
gent van 15 Januari 1948, ingetrokken is 
geweest bij artikel 34 van de wet van 
24 December 1948, en de andere in het 
micldel opgegeven wets- of reglementsbe
palingen aan de beslissing van het bestre
clen besluit vreemcl zijn : 

Overwegende dat gezegd besluit uit
spraak cloet over een reclamatie die door 
verweerder wercl ingediend tegen een aan~ 
slag welke verband houdt met een andere 
gemeentetaxe dan de opcentimes op de 
hoofdsom van de clirecte belastingen welke 
ten behoeve van de Staat worden gehe
ven; 

Overwegende dat voor de reclamaties 
betreffende andere gemeentetaxes clan 
deze opcentimes, welke geen uitoefening 
van een beroep treffen, evenals voor de 
reclamaties betreffende gemeentetaxes die 
gelijkaardig zijn met het patentrecht en 
die, zoals in onderhavig geval, noch door 
een naamloze vennootschap, noch door 
een vennootschap bij wijze van geldschie
ting op aandelen verschuldigd zijn, de 
reclltspleging in verbreking geregeld is 
bij artikel 4 van de wet van 22 Januari 
1849, gewijzigd, wat de termijn van voor
ziening aangaat, bij artikel 2 van de wet 
van 18 Maart 1874; 

Overwegende dat de verklaring van 
voorziening in dergelijke zaken noch de 
uiteenzetting van de micldelen tot verbre
king, noch de aanduicling van de geschon
clen- wetten moet behelzen, daar deze vor
men niet bij artikel 4 van de wet van 
22 .Januari 1849 voorgeschreven zijn; 

Waaruit volgt dat de grand van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
.worden; 

(3) Zie onder meer verbr., 17 October 1939, 
twee arresten (Bull, en PAsrc., 1939, I, '124 en 
±25); 4 Februari 1946 (A rr. Ye1·br., 1946, 
biz. 49; B1tl/. en PAsrc.,' i946, I, 57): 3 Juni 
1947 (A.1'/', Verbr., 1947, biz. 186; Bull, en 
PASIC., 1947, I, 237). 



-525-

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 3 van het belastingre
glement van de gemeente Anderlecht op 
de opslagplaatsen van oude materialen, 
bouwstoffen, hout in planken en in ruwe 
stammen, enz., 83, en inzonderheid 83, 
paragraaf 1, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij besluit van de Regent van 15 Ja
nuari 1948, 76, en inzonderheid 76, 5°, van 
tle gemeentewet van 30 JVIaart 1836 waar
van de herdruk werd bevolen bij konink
lijk besluit van 27 November 1891 en 
welke bij gezegcl besluit met alle wijzi
gencle wetten werd samengeordend, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 107 
van de Grondwet, cloorclat het bestreden 
arrest beslist dat de litigieuze taxe als 
waardeloze post moet worden beschouwd 
om reclen clat het reglement niet aancluidt 
wie de taxe verschulcligcl is ; dat deze 
taxe, welke geheven wordt naar rata van 
5 frank per vierkante meter van de opper
vlakte die de opslagplaatsen van oude 
materialen beslaan, welke niet overclekt 
zijn door een in de grondbelasting aan
geslagen gebouw, niet de materialen en 
koopwaren treft, maar de. ongebouwcle 
groncl waaraan een bijzonclere bestem
ming worclt gegeven; dat de inkomsten, 
welke de eigenaars uit gronden halen, 
door de Staat onder de vorm van grond
belastingen belast worden en dat aan
legster er niet toe gerechtigd was, buiten 
de bij voormelcl artikel 83 voorziene voor
waarden, een nieuwe aanslag in te voeren 
welke het groncleigendom trof en voor 
sommige belastingplichtigen aan de onder 
de vorm van opcentimes op de grondbe
lasting geinde gemeentetaxe toegevoegcl 
werd, clan w:inneer : 1 o de litigieuze 
taxe verschulcligd is door de exploitant 
van de opslagplaats die hiervan aangifte 
moet doen (schending van de artikelen 1, 
2 en .3 van bovengezegd reglement, 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) ; 
2° zij niet op de inkomsten uit grondei
gendom worclt gevestigd, maar een taxe 
uitmaakt die met hef vroeger patent ge
lijkaardig is (schending van het geheel 
van de in het middel aangeduide tek
sten) : 

Overwegende dat het gemeenteregle
ment van 28 October 1948 een taxe invoert 
van 5 frank per vierkante meter van de 
oppervlakte beslagen door opslagplaatsen 
van materialen en koopwaren welke niet 
door een in de grondbelasting aangeslagen 
gebouw overdekt zijn; 

Overwegende dat uit de tekst er van, 
en inzonderheid uit artikel 3, hetwelk 
luidt als volgt : << iecler jaar zullen de be
trokkenen er in de maand J anuari toe 
uitgenodigd worden hun opslagplaatsen. 
aan te geven JJ blijkt dat niet de eigenaar 
van de door de opslagplaats ingenomen 

grond de belastingplichtige is, maar de 
exploitant van die opslagplaats ; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
ten onrechte de litigieuze taxe als onwet
tig beachouwt om reden dat zij, aangezien 
zij zekere ongebouwde grondeigendommen 
trof, zou toegevoegd worden aan de ge
meentetaxe die on:Cler de vorm van opcen
times op de grondbelasting geind wordt; 

Overwegende inderdaad, dat de liti
gieuze taxe geenszins rekening houdt met 
het door de aangeslagen materie opge
leverd inkomen; dat het kadastraal in
komen de basis van de aanslag niet uit
maakt; 

Dat de uitoefening van een beroep ge
troffen wordt, op grond van zekere indi
cien clie, naar de bedoeling van de ontwer
pers van het reglement, niet de verwe
zenlijkte baten aan he£. licht brengeu, 
maar enkel het belang van de exploitatie; 

Dat de litigieuze taxe alzo de exploi
tant van de opslagplaats kan treffen zelfs · 
inclien cleze er geen werkelijk inkomen 
uit !malt; dat zij in werkelijkheid een 
met het patent gelijkaardige taxe uit
maakt; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Bestenclige Deputatie van de Pro
vinciale Raad van Brabant en dat mel
ding er van. zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Bestendige Depu
tatie van de Provinciale Raad van Hene
gouwen. 

8 :Mei: ·1931. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Galijlcl1t'idande aonelu
sie, H. Ganshof van der :M:eersch, advo
caat-generaal. - PleUe1·s, HH. Simont en 
Ansiaux. 

l" KAMER. - 10 Mei 1951 

1° l\iiDDELEN TOT VERBREKING. 
NIEUW ~IIDDEL. - BURGERLlJKE ZAKEN. 
RECHTER IN HOGER REROEP nm RET REROEP 
ONTVANKELIJK VERKLAART. - BEROEPEN VON
NIS, BIJ GEBREK AAN SOHATTING VAN DE EIS, 
IN HOOGSTE AANLEG GEWEZEN. - MIDDEL DAT 
VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HET HOF VAN 
VERBREKING MAG WORDEN VO(JRGESTELD. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - EJIS DIE TWEE PUN
TEN REVAT. - GLOBALE SOHATTING. - AK
KOORD VAN DE PARTIJEN OVER HET EERSTE 
PUNT. - . TWEEDE PUNT ALLEEN BLIJFT AAN-
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HANGIG V66R DE RECHTBANK. GEEN ON
DERSCHEIDEN SCHATTING. - VONNIS IN 
HOOGSTE AANLEG GEWEZEN. 

3° YIDRWIJZING NA VEJRBREJKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING VEE
BROKEN OMDAT ZIJ ONWETTELIJK HET HOGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS GEWEZEN IN HOOG
STE AANLEG ON'l'VANKELIJK HEEFT VERKLAARD. 
- VERBREKING MET YERWIJZINO. 

1" Mag voo1· de eerste maal v661' het Hot 
van ve·rb1·elcing wo1·den voorgesteld, het 
middel afgeleid h'ie1·1tit dat de reohte1· 
in hager be1·oep onwettelijlc het be1·oep 
ontvankelijk heett ve1·klaa1·d en het be
roepen vonnis he1·vo1·md heeft, dan wan
nee-r de beslissing van de eerste 1·eoh
te1·, bij ontbrelcen zowel van wettelijlce 
gmnd van sohatting ·van de eis als van 
sohatting cloor de partije1t, moet wor
den awngezien a-ls zijnde in hoogste 
ltwnleg gewe:1wn (1). (Wet van 25 Maart 
1876, art. 33.) (Stilzwijg-ende beslis
sing.) 

2° 1-V anneer de e·is twee pun ten bevat 
W(larvoor gee-n wettelijlce grand van 
sohatting bestaat en cUe door de pa1·
Njen sleohts globaal werden gesohat, en 
wwnnef('l', ingevolge een tussen de pa1'
Ujen gesloten aklcoMd, sleohts een van 
die ptmten v661· de reohtbwnk aanhan
gig blijft, zonder nieuwe sohatting, is 
het ove1· de gegrondheid van dit punt 
gewezen vonwis ·in hoogste aanleg (2). 

3° Wannee1· een in burgerlijke zaken ge
wczen beslissing verbroken wm·dt om
dat zij onwettelijlc het hager beroep 
tegen een in hoogste aanleg gewezen 
vonnis ontvanlcelijk verlclaart en dit 
vonnis he1·vormt, gesch'ledt de vm·b,re
king met ve1·wijzing (3). 

(AVAUX T. STEENS.) 

ARREST. 

IIEJT IIOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 12 Juli 1948 en de 24 Juni 
1950 in hog-er beroep g-ewezen cloor de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel; 

Over het . eerste mid del : schending van 
de artikelen 1, 2, 3, 9, 21, 23 en 33 van de 
wet van 25 Maart 1876 betreffende de be
voegdlleid, 10 van de wet van 25 Maart 

(1) Verbr., 1 Juli 1886 (Bull. en PASIC., 1886, 
I, 286}; 6 October 1949 (An·. Jlerb''·• 1950, 
blz. 58; Bull. en PASIC., 1950, I, 63). 

(2) Verbr., 16 Januari 1896 (Bull. en PAsiC., 
1896, I, 73) ; 3 October 1941 (ibid., 1941, I, 365) ; 
21 Februari 1946 (Arr. J1 e1•br., 1946, blz. 75; 
Bnll. en PASic., 1946, I, 79). 

(3) Verbr., 1 Februari 1945 (A1·1·. Ve,·b1·., 
1945, blz. 92; Bull. en PAsiC., 1945, I, 102} ; 
6 October 1949 (Arr. J1 e·rb1·., 1950, blz. 58; 

1841 betreffende de bevoegdheid en 97 van 
de Grondwet, doordat llet eerste bestre
den vonnis, op 12 Juli 1948 geveld, het ho
g·er beroep, door verweercler tegen het 
vonnis van de heer Vrederecllter van het 
kanton Halle dd. 19 December 1947 inge
steld, ontvangen heeft, en doordat zowel 
gezegd vonnis, als llet tweede bestreden 
vonnis op 24 Juni 1950 g-eveld, over llet 
door dit hager beroep onderworpen ge
scllil uitspraak deden, clan wanneer v66r 
de eerste recllter alleen llet tweede punt 
van de eis, strekkende tot het wegnemen 
van de barelen, in geschil gebleven was, 
daar de inleidende dag-vaarding- de eis 
maar g-lobaal g-eschat had op 3.000 frank en 
de waarde van dit tweede punt ongeschat 
en onbekend bleef, met het gevolg dat dit 
punt in laatste aanleg gevonnist werd en 
de reclltbank van eerste aanleg dus de 
verplichting had het hager beroep van 
ambtswege onontvankelijk te verklaren : 

Overwegende dat verweerder Steens in 
bet exploot van rechtsingang de eerste 
recllter er om had verzocht : 1 o over te 
g-aan tot de grensbepaling en de afpaling 
van de eig-endommen der beide in zake 
zijnde partijen; 2° de wegneming te be
velen van de drie door Avaux g-eplaatste 
barelen, welke verweerders recllt van 
doorg-ang belemmerden; dat de eis op 
3.000 frank was geschat, de beide punten 
ervan samen g-enomen zijnde; dat nadien 
geen andere schatting werd g-edaan; 

Overweg-ende dat de vrederechter door 
vonnis van 19 December 1947 vaststelt 
dat, ten gevolge van een overeenkomst 
tussen partijen, de vordering tot grens
bepaling en afpaling- « geeindigd ll was, en 
dat hij derhalve enkel nog- diende uit
spraak te doen over de eis betrekkelijk 
de barelen; dat hij deze eis niet gegrond 
verklaart; 

Overwegende dat verweerder, hoger be
roep ing-esteld hebbende, alleen betref
fende laatstgenoemde eis heeft geconclu
deerd en dat het vonnis van 12 Juli 1948, 
hetwelk bet hager beroep heeft ontvangen, 
en het vonnis van 24 Juni 1950 alleen over 
die eis uitspraak doen; 

Overwegende dat, alzo, nit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat enkel het 
tweede punt van de in bet exploot van 

Bull. en PAsrc., 1950, I, 63). Oont1·a : verbr., 
16 Januari 1896 (Bull. en PAsrc., 1896, I, 73). 
Ten onrechte zou men beweren dat, daar het 
hoger beroep niet ontvankelijk is, er, na de 
vernietiging van de beslissing van de rechter 
in hoger beroep, niets meer te berechten valt. 
Er. blijft, immers, te beslissen onder meer over 
de. door het hoger beroep veroorzaakte kosten. 
.De regel, volgens welke, in burgerlijke zaken, 
de verbreking met verwijzing wordt uitgespro
ken, dient dan ook te worden toegepast. 
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rechtsingang uiteengezette eis v60r de 
vrederechter in geschil was gebleven; 

Overwegende dat, aangezien geen en
kele wetsbepaling voor die eis een grand
slag van schatting aanduidt en dat de 
door verweerder in verbreking gedane 
globale schatting niet veroorlooft de 
waarde te bepalen welke partijen verle
nen aan de enige eis welke in geschil 
blijft, het beroepen vonnis, luidens arti
kel 33 van de wet van 25 Maaart 1876, in 
lantste annleg was gewezen; 

Waaruit volgt dat de bestreden vonnis
sen, door het hoger beroep ontvankelijk 
te verklaren en over de grond uitspraak 
te cloen, de in het middel aangecluide wets
bepalingen hebben geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den vonnissen; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant cler vernie
tigde beslissingen; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Leu
ven, uitspraak doende in hoger beroep. 

10 M:ei 1951. - 1e kamer. - Voorzitter 
en verslaggeve1·, H. Wouters, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjkluidende 
uonohtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Demem• en Van Leynseele. 

1" KAMER. - 10 Mei 1951 

VERHURING VAN WERK EN VAN 
DIENSTEN. - BEDIENDENARBEIDSOVEREEN

KOMST. - 0NTSLAG ZONDER VOORAFGAANDE 
OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER. - BESLlS
SING DIE AAN RET DE BEDIENDE VERWETEN 
~'EIT RET KARAKTER VAN ZWAARWIOHTIGE 
REDEN ONTKENT. - BESLISSING GESTEUND 
RIEROP DAT VI.JF DAGEN TUSSEN RET ~'EIT EN 
RET ONTSLAG VERLOPEN ZIJN. - BESLISSING 
DIE DE IN CONCLUSIES GEGEVEN UITLEG VAN 
DIE TERMI,JN ONBEANTWOORD LAAT. - 0N
WETTELIJKE BESLISSING. 

Ts onwettelijk, de besliss·ing die weige1·t 
aan een de bediende verweten feit een 
zwaarwiohtig kai-alcte1· te erlcennen, 
dat zijn ontslag zonder opzeggi_ng reoht
·vaai·digt, om reden dat een te1·mijn van 
v·ijf dagen tussen de vaststellling van 
het feU en de betelcening van- het ant
slag verlopen is, dooh zonder antwoonl 
te verstreklcen op de door de we1·Jcgever 
in i'egel'maUge oonol~tsies gegeven ~tit
leg van clie tm·mijn (1). (Wet van 7 Au
gustus 1922, art. 14; Gronclwet,art. 97.) 

(1) Raadpl. verbr., 9 November 1939 (A,., .. 
T'erbr., 1939, biz. 220; Bull. en PAsic., 1939, 
I, 460, en d~ 'Iota 3). 

(N. V. GRANDS MAGASINS 
«AU BON MARCHlE ll T. DE MEYER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreuen be
slissing, op 5 Juni 1950 gewezen door de 
Werkrechtersraad van beroep van· de pro
vincies Antwerpen en Limburg, kamer 
voor bedienclen ; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 4, 5, 12, 14 en 15 van de wet 
van 7 Augustus 1922 betreffende het be
lliendencontract, 97 van de Grondwet, 77 
en 123, in het bijzonder 123, alineas 10 en 
13, van de wet van 9 Juli 1926 tot inrich
ting van de Werkrechtersraden, 1107, 1134, 
1135 en 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, van het gerechtelijk con
tract ·en van het geloof dat dient gehecht 
aan de akten welke het vaststellen ; door
dat het .bestreden arrest geweigercl heeft 
aan de foutieve daad van verweerster, 
zijnde het doorzenden zonder gemotiveerde 
opzegging waardoor aaulegster een einde 
aan het bediendencontract tussen partijen 
gesteld heeft, het karakter van zwaar
wichtigheid te erkennen dat vereist is om 
de betwiste opzegging te rechtvaardigen 
en, bijgevolg, aanlegster veroordeeld heeft 
om een deel te betalen van de vergoeding 
welke verschuldigd is door de partij die 
de verbintenis zonder gegronde reden noch 
regelmatige opzegging verbreekt, aldus 
oordelende om de enige reden dat, het 
doorzenden zonder opzegging aan verweer
ster slechts gegeven geweest zijnde vijf 
dagen na de vaststelling vap. de ingeroe
pen zwaarwichtige reden, deze reclen niet 
zou kunnen beschouwd worden als van 
aard zijnde om een minstens tijdelijke 
voortzetting van het bediendencontract 
te beletten en dus als de zwaarwichtig
heid hebbende welke vereist wordt om het 
doorzenden zonder opzegging te rechtvaar
digen; en doordat het bestreden arrest, 
aldus, enerzijds, de wetsbepalingen heeft 
geschonden volgens welke de doorzending 
zonder opzegging om zware reden aan het 
oordeel van de rechter wordt overgelaten, 
zonder op te leggen dat de doorzendiug 
gedaan wordt van zodra de zwaarwich
tige reden gekend is, of in een nabije tijd, 
noch de erkenning van de zwaarwichtig
heid der ingeroepen reden van dergelijke 
voorwaarde te doen afhangen (schending 
van de artikelen 4, 5, 12, 14 en 15 van 
de wet van 7 Augustus 1922 betreffende 
het bediendenarbeidscontract en van de 
artikelen 1107, 1134 en 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek), en, aldus, geen ant
woorcl versterkt heeft op de conclusies 
waarbij aanlegster opwierp dat het in 
dienst houden van verweerster gedurende 
de enige dagen welke op de vaststelling 
van de ingeroepen zwaarwichtige reden 
volgden, het gevolg is geweest van de nor-
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male werking van haar a{lministratie en 
de tussenkomst van de organen van de 
directie aan wie het behoorde over de 
doorzending der bedienden te beslissen, 
waaruit volgt dat het arrest, in alle geval, 
niet wettelijk gemotiveerd is (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 77 
en 123 van de wet van 9 Juli 1926 OP' de 
werkrechtersraden, 1107, 1134, 1135, 1312, 
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
van het gerechtelijk contract en van het 
geloof dat client gehecht aan de conclusies 
welke gezegd contract vaststellen) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, om aan het ten laste van verw~er
ster gelegde feit de voldoende zwaarwlCh
tigheid te ontkennen om haar ontslag zon
der opzegging · te rechtvaardigen, beslist 
dat de termijn van vijf dagen welke ver· 
!open is tussen de vaststelling van het 
feit en de betekening van het ontslag be· 
wijst dat in de ogen van aanlegster zelf, 
llet feit de vereiste zwaarwichtigheid niet 
vertoont om dit ontslag zonder opzegging 
te rechtvaardigen; 

Maar overwegende dat, bij haar conclu
sies aanlegster, om deze termijn van vijf 
dag~n nit te leggen, de verplichting in
L'iep welke zij had tot een onclerzoek over 
te gaan en de verplichting, voor de clirec
teur van het bijlluis te Antwerpen, om 
van de directie te Brussel de goedkeuring 
van de beslissing van ontslag te bekomen, 
goeclkeuring die slechts vier dagen na de 
feiten ontvangen werd; 

Dat, door te steunen op de vertraging 
van de betekening van. het ontslag, zon
der de uitlegging te beantwoorden welke 
aanlegster daarvan gaf, de bestreden be· 
slissing naar de zin van artikel 97 van de 
Grondwet niet gemotiveerd is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de W erkrechtersraad van beroep der 
provincH~n Antwerpen en Limburg en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Werkrechters
raad van beroep te Brussel, Kamer voor 
bedienclen; veroordeelt verweerster tot 
te kosten. 

10 Mei 1951. - 16 kamer. - Voon1Jitte1· 
en verslaggev(W, H. Wouters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Delacroix. 

l" KAMER. - 10 Mei 1951 

1° ERFENISSEN.- KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - WET VAN 16 MEl 1900, ARTIKEL 4, 

ALINEA 6. - 0PROEPING VAN DE BELANGHEB· 
BENDEN DOOR DE VREDERECHTER VIJFTIEN DA
GEN 1'E YOREN. - SUBS'l'ANTIELE FORMALI
TEIT. - NIETIGHEID DOOR DE VRIJWILLIGE 
VERSCHIJNING VAN DE PARTIJEN GEDEKT. 

2o ERFENISSEN.- KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - 'WET VAN 16 ~lEI 1900, ARTIKEL 4, 
ALINEA 6. - VERZOEK TOT OVERNEMING. -
VERSCHIJNING VAN DE PARTIJEN VOOR DE 
RECHTER. - l•ATER INDIENEN VAN EEN TWEE· 
DE VERZOEK DOOR EEN ANDERE BELANGHEB
BENDE DAN DE EERSTE VERZOEKER. - NOOD· 
ZAKELIJKHEID VAN EEN TWEEDE OPROEPING 
VAN DE· BELANGHEBBENDEN. 

3o ERFENISSEN.- KLEINE NALATENSCHAP· 
PEN. - WET VAN 16 MEl 1900, ARTIKEL 4, 
ALINEA 6. - RECHT TOT OVERNEMING. - BE
TWISTING. - NOODZAKELIJKHEID VAN DE 
VASTSTELLING DOOR ·DE VREDERECHTER DAT 
DE PARTIJEN OPGEROEPEN OF GEHOORD WER
DEN. 

1o In gevazlvan onenigheid betreffende de 
overneming van een lcleine nalaten
schap, is de oproeping van de belang
hebbenclen doo1· de v1·ederechter, ten 
minste v·ijfUen dagen te vo1·en, een 
rechtsvo1·m d·ie, strelckende tot waar
bo1'!J van de 1·echten van de pa1·tijen, 
clerhalve substantieel is; de uit dit ver
·z~tim vooTtvloeiende nietigheid lean 
slechts doo1· tle m·ijwillige veTschijning 
van de pa1·tijen gedelct WMden (1). (Wet 
van 16 Mei 1900, art. 4, alinea 6.) 

2o W annee1·, na de verschijning van de 
pa1·tijen v661· de VTederechte1·, bij wellce 
een verzoel.o tot ove1·neming van een 
kleine nalatenschap aanhangig is, een 
veTzoelc tot overneming van dezelfde 
nalatenschap cloOT een ande1·e belang
hebbencle clan cle ee1·ste verzoelce1· wordt 
inuecliencl, mag cle m·.eclerechte1· over ge
melcle ve1·zoelcen geen uitspraalc doen 
zoncler opnie~t.w cle belanghebbenden op
geroepen ot gehoMcl te hebben (2). (Wet 
van 16 Mei 1900, art. 4, alinea 6.) 

B o De v1·ecle1·echte1·, clie uitspraalc doet 
ovm· een, betw·isting betreffende de uit
oetening van het 1·echt tot oventeming 
van een kleine nalatenschap, moet, zelfs 
ambtshalve, vaststellen, flat de belang
hebbencle partijen hetzij opgeroepen, 
hetzij gehoorcl werclen overeenlcomstig 
art-ilcel 4, al-inea 6, van cle wet van 
16 Mei 1900 (3). 

(1) Verbr., 27 September 1945 (A1·r. Ve•·br., 
1945, biz. 209; Bull. en PAsrc., 1945, I, 227); 
3 Februari 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 96; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 107). 

(2) Raadpl. het in de voorgaande nota ver
meld arrest van 3 Februari 1949. 

(3) De vrederechter, bij welke overeenkom
stig artikel 4 van de wet van 16 M~i 1900 ee_n 
verzoek aanhangig werd gemaakt, 1s er gew1s 
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(DE GHAUW 1'. DE GHAUW.) 

ARHEST. 

HJD'.r HOJJ'; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 11 Januari 1950 in laatste aan
leg gewezen door de Vrederecllter van !let 
kanton Nederbrakel; 

Over het eerste middel : scllending van 
de artikelen 4, meer bepnaldelijk alinea 6, 
van de wet van 16 Mei 1900 op de erfre
geling van de kleine nalatenschappen, en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis nan eerste verweerster het 
recht tot overneming van een huis met 
boomgaard, afhangende van de nalaten
scliap van wijlen de echtgenoten De 
Grauw-Deville, toegestnan heeft zonder 
nl de belanghebbenden, en namelijk ze
kere aanlegsters die deze overneming ook 
aangevraagd hadden, ten minste vijftien 
dagen te voren, per aangetekend schrij
ven op te roepen, om deel te nemen aan de 
stemming die over de meerderheid der 
belangen moest beslissen - minstens zon
der vast te stellen dat die onontbeerlijke 
formaliteit vervuld werd, wat aan het 
Hof van verbreking niet toelaat zich re
kenschap te geven van de regelmatigheid 
der gevolgcle procedure, zodat het vonnis 
op onvolcloende wijze gemotiveerd is : 

Overwegende dat nit de vermeldingen 
van het . bestreden vonnis blijkt dat cle 
partijen ter terechtzitting van 13 J uni 
1949 opgeroepen werclen om te horen be
slissen over de door aanlegser bij toe
passing van cle wet van 16 Mei 1900 inge
cliencle aanvraag tot overneming van de 
erfgoederen ; 

Dat, op gezegde terechtzitting, eerste 
verweerster . ook de overneming van ge
zegde goederen aanvroeg; dat cle zaak on
bepaald verschoven wercl en dat eerste 
verweerster op 31 Augustus 1949 een ver
zoekschrift neerlegde, welke llaar aan
vraag bevestigde; 

Overwegencle dat over de ontstane be
twisting geen uitspraak mocht gedaan 
worden zonder dat cle belanghebbende 
partijen, of hun wettelijke vertegenwoor
cligers, opnieuw en ten minste 15 dagen te 
voren bij aangetekend schrijven opge
roepen werden (art. 4, al. 6, van de wet 
van 16 Mei 1900) ; 

Overwegende clat deze formaliteit, voor
geschreven om de rechten van de belang
hebbende partijen te waarborgen, substan
tieel is; 

Dat nit geen enkele akte waarop het 

niet toe gehouden bet bestaan vast te stellen 
van ·de. voorw a arden waarvan de gegrondheid 
van het verzoek afhankelijk is, wanneer dit 
bestaan niet wordt bet wist (verbr ., 22 Septem
ber 1949, An·. J1 e1·b1·., 1950, blz. 12; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 12). Edoch de oproeping van de 

VERBR,, 1951. - 34 

Hof acht vermag te slaan blijkt dat deze 
formaliteit ten opzichte van aanlegsters 
nageleefd werd en evenmin dat deze 
laatste na het neerleggen van het tweede 
verzoekschrift gehoord werden; 

Dat dit verzuim de nietigheid van de 
bestreden beslissing medebreugt ·; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen vonnis; beveelt dat onclerhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van het Vredegerecht van het 
kanton Nederbrakel en dat melding er 
van zal worclen. gemaakt op de kant van 
cle vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerders tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Vrederechter van het kanton Her
zele. 

10 Mei 1951. - 16 kamer. - Voon<it
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. -
Gelijklttidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Plcite1·, H. Van Leynseele. 

lc KAMER.- 10 Mei 1951 

1° VERZEKERING. - ARBEID.SONGEVAL. -
VERZEKEHAAR DIE DE DOOR DE WERKGEVER 
VERSCHULDIGDE FORFAI'fAIRE VERGOEDINGEN 
BETAALD HEEFT. - IN RET RECHT VAN DE 
WERKGEVER GETREDEN OM DE HECHTSVOR
DERING VAN HET SLACHTOFFER TEGEN DE VER
ANTWOORDELIJKE DERDE UIT' TE OEI'ENEN. -
lNDEPLAATSSTELLING ONAFHANKELIJK VAN RET 
INS'l'ELLEN VAN DE REOHTSVORDERING DOOR 
DE WERKGEVEH OF DOOR RET SLACHTOFFER 
'l'EGEN DE DERDE VERAN1'WOORDELIJKE. 

2o ARBEIDSONGEVAL. - DERDE VER
ANTWOORDELIJKE. - REOHTSVOHDERING VAN 
RET SLAOHTOFFER TEGEN DE DERDE. 
AQUILIAANSE VORDERING EN CON'l'RACTUELE 
VORDERING. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - VERZEKERAAR 
DIE DE DOOR DE WERKGEVEH VERSCHULDIGDE 
FORFAITAIRE VERGOEDINGEN BETAALD REEFT. 
- RECHT OM DE TERUGBETALING ERVAN TE
GEN DE DERDE VEHAN1'WOORDELIJKE 1'E EISEN 
DOOR MID DEL VAN EEN CONTRACTUELE VORDE
RING DIE AAN RET SLAOHTOFFER TOEBEHOORT. 

1° De ve1·zelceraar die, in geval van ar
be·idsongeval, te1· ontlasting van de 
we1·lcgever, aan het slachtotJe1· de tm·
faitai1·e vergoeding betaald heeft, treedt 
in het 1·echt van de we1·kgeve1· om tegen 

partijen is een wettelijk vormvoorschrift; sub
stantieel zijnde, wordt deze rechtsvorm geacht 
niet te zijn nageleefd indien de beslissing zelf 
of een aide van de procedure het naleven er
van niet vaststelt '(zie de nota 1 onder verbr., 
21 November 1946, Bull. en PASIC., 1946, I, 435). 
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de ven111twoordelijke de1·de de 1'echts
vorrlerin!l van het slachtojfe·r tot hm·
steUing van cle stojjelijke schacle •u.it 
te oejenen; clie indeplaatsstelUng ·is niet 
afha.ukel'ijk gestelcl van de voo·rwaarde 
ilnt de ·t.verkuever of het slachtoffer een 
rechtwvorclerinu tegen de ve·rantwoo·r
ilelijke rlercle ·ingestelcl hebben l1). (Wet 
Yilll 11 .Tlmi 1874, art. 22; wetten betref
femle de vergoeding va11 de schade 
voortspruitende nit de arbeiclsongeval
len, samengeordend 011 28 September 
1931, art. 19, al. 7.) 

2° De wetten betreffeude cle schacle voort
spru1tellcle 'l/U de nrbeiclsongevaUen be
houcten in voonleel va.n het slachtojjer 
(of van zijn 1·echthebbenden) het recht 
rnn ter1cn !le vernntwoordeUjke derde 
de herstelliny van de schacle te eisen, 
o vereen lromsUg de regelen van het ge
·meen recht, dnt wil iW[Jgen door de 
'1/'itoejen•ing uiet alleen vwn de aqu'i
liaanse vonlering, rncw·r oolc door een 
vonlerinfl [Jesteu.ncl op een cont·ract~wle 
t:r.Jralltwoo·rclez.ijkheid. (Op 28 Septem
ber 1931 samengeorclende wetten, arti
kel 19, al. 3.) 

uo· De verzekentct1', clie cwn het slacht
offer van een arbeidsongeval de door ·cze 
·t.verlcgever verschttldigde forfaitaire ver
yoedingen betnnlcl heeft, mag tegen de 
clenle ve1·nutwoonleU.jke de te·ru.gbeta
li ny ervwn eisen floor ·tl'itoefening van 
de vonlerinrJ cl·ie het slaehtojfer tegen 
die dercle OJl grond van een cont1·aett1Cle 
vet·alltwoonlelijklwid bezU ('in ourlcr
ltnviu geval, een ·vonlering yeste'l!ncl op 
(JCn ·vervoereontnwt). 

(L'INDUS'l'Rm MINIERE, '1'. LA PHESERVA'l'RICE, 
CAilLIER EN MEERS.) 

ARRES'l'. 

I-lET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 27 .Jnli 1948 door het Hof van 
beroep te Lnik, gewezen; 

Over het enig micldel tot verbreking : 
sche11ding van de artikelen 1, en in het 
bijzonder 1, alinea 9, 19, en in het bij
zonder 19, alinea's 3 en 7, van de wet 
del. 24 December 1903 betreffencle de ver
goecling der sclmde voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen en van de wijzi
gende wetten, smnengeorclend door ko
ninklijk beslnit dd. 28 September 1931; 
22, en in het bijzoncler 22, alinea 1, van 
de wet dd. 11 Jnni 1874 op de verzeke
rillgen, 4 van de wet del. 25 Augustus 
1891 op het vervoercontract, voor zoveel 
noclig, van artikelen 1 van het beslnit 
del. 24 December 1941 betreffende de ver-

(1) Zie verbr., 15 April 1940 (A,.,·. Ve1·b1·., 
1940, biz. 55; B-ull. en PAsrc., 1940, I, 121, en 
de nota 4, blz. 122). 

goeding der scllacle voortspruitende nit 
ongevalle11 die zieh op cle weg naar en 
van het werk voordoen, 1 en 8 van de 
beslnitwet cld. 13 December 1945 llebbende 
lletzelfde voorwerp, 1 en 2 van cle beslnit
wet del. 17 December 1946 tot verlenging 
va11 de clnnr der toepassing van gezegde 
besluitwet dd. 13 December 1945, 3 van 
de beslnitwet dd. 5 .Mei 1944 betreffende 
de beslniten genomen en de andere be
stnursclaclen tijdens .de vijamlelijke bezet
ting verricht, door de secretarissen-gene
raal en door hell elie dezer bevoegclhedell 
hebben uitgeoefend, doordat, vermits 
het v11ststond dat aa11legster overeenkom
stig de wetten betreffende de vergoedipg 
cler scllacle voortspruitende uit de ar
beiclsongeva llen de slaclltoffers van llet 
ongeval n~rgoed heeft, het bestrecle11 ai·
rest de vorclering va11 aanlegster tegen 
yerweerders Meers, Carlier en « La Pre
servatrice '' voorbarig en niet-ontvanke
lijk verklaart in zover aa11legster, han
clelencle als in de recllten van cle slacht
offers e11 van de koolmijn Andre Dumont 
getreclen zijnde, haar vordering op het 
vervoercontract steuncle, omler voorwend
sel dat geen enkele vergoeding door aan
legster ingevolge llet venoercontract aan 
de werkliede11 uitgekeercl wenl, dat de 
eis tot herstelling van de schade wegens 
arbeidsongevallen en deze gesteuncl op 
llet venoercontract niet allee11 van jn
riclische aanl maar ook van omvang 
verscllille11, dat de wet op de arbeids
ongevallen enkel de forfaitaire herstel
ling van de stoffelijke schacle betreft 
terwijl de wet op llet vervoercontract 
aan bet slachtoffer bet recht toekent 
llet berstel va11 de gehele schade te 
eisen; dat tot nu toe, de slachtoffers, of 
de koolmijn Andre Dumont in eigen naam, 
zulke eis tegenover derde11 niet bebben 
ingesteld, clat aanlegster aldns zelf 11iet 
in de gelegenllei.d gesteld is geworflen 
van bniten of boven de sommen die zij, 
als arbeidsongevallenverzekeraar, in ie
cler geval, verplicht was nit te keren, an
dere vergoeclinge11 te betalen spruitende 
uit een andere oorzaak, waarover de be
langhebbenclen hun recbten 110g niet heb
ben doen gelclen, dan wanneer, krachtens 
artikelen 9 en 19 van de llierboven be
cloelcle samengeordemle wetten en arti
kel 22 van de wet del. 11 Juni 1874, de 
arbeiclsongevallenverzekeraar, die het 
slachtoffer vall een arbeidsongeval heeft 
vergoed door clit feit ill al de rechten 
treedt van bet slachtoffer, evenals van 
llet hoofcl van de onderneming, tegenover 
de derde, die verantwoordelijk voor de 
schade is en dat hij de vergoeding van 
deze schade ka11 eisen op grond zowel van 
de aquiliaanse verantwoordelijkheid als 
van de contractnele verantwoordelijklleid 
van cle clader van cle schnde, en namelijk 
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van de· verantwoordelijkheid welke de du
eler van de schade ten titel van vervoerder 
oploopt; dat, claarenboven, de rechtsvor
clering tot inplaatsstelling van de verze
keraar niet afhankelijk is, en niet afhan
kelijk zou kunnen zijn, van de voor
waarcle dat het slachtoffer of het hoofcl 
van de onderneming tegenover de verant
woordelijke dercle rechten hebben doen 
gelden welke zij persoonlijk niet meer 
kunnen inroepen nadat de verzekeraar 
de schacle betaald heeft : 

Overweg·ende dat, blijkens het bestre
den arrest, aanlegster, de vergoeclingen 
voorzien door de samengeorclende wetten 
betreffende de vergoeding van de schacle 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
ter ontlasting van haar verzekerde, de 
koolmijn Andre Dumont, uitgekeerd heeft 
aim werklieden die slachtoffers geweest 
waren van een ongeval voorgekomen ter
wijl zij door middel van een autobus, 
eigendom van earlier, tweecle verweer
cler, en bestuurd door Meers, clercle ver
weerder, naar hun werk vervoerd werclen; 
dat aanlegster, zich beroepencle op cle ver
antwoordelijkheid opgelopen· door ver
weerders earlier en Meers, zowel uit 
hoofde van door hen begane fouten als 
uit hoofde van het door hen aangegaan 
vervoercontract, deze verweerders dag
vaardde tot terugbetaling van de door 
haar aan de slachtoffers betaalde som van 
37.214 fr. 73; dat verweerster, de naam
loze venriootschap <t La Preservatrice ll, 
verzekeraar van earHer, door deze en 
door Meers in tussenkomst werd opgeroe
pen; 

Overwegende dat het arre(lt, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, de hoofd
eis verwerpt in zover hij op een font van 
Meers en earlier of op een gebrek van 
het voertuig gesteund is; dat het echter, 
de beslissing van de eerste rechter dien
aangaande hervormend, de hoofdeis in zo
ver hij gesteund is op het vervoercontract, 
niet ontvankelijk verklaart en, dienvol
gens, de eis in tussenkomst van earlier 
en Meers afwijst; 

Overwegende dat het enig middel tot 
verbreking enkel gericht is tegen het ge
deelte van het arrest betreffende de vor
dering gegrond op het vervoercontract en 
de daaraan verbonden vordering in tus
senkomst ; 

Overwegende dat de verzekeraar, die 
aan het slachtoffer van een arbeidsonge
val de ten laste van de werkgever val
lende wettelijke vergoedingen heeft !Je
taald, in het recht van deze laatste treedt 
om tegen de verantwoordelijke derde de 
vordering van het slachtoffer tot herstel 
van de stoffelijke schade uit te oefenen; 

Overwegende dat die indeplaatsstelling 
van de verzekeraar niet afhankelijk ge
steld wordt van de voorwaarde dat de 

werkgever of het slachtoffer een vorde
ring tegeu de verantwoordelijke derde 
ingesteld hebben; dat zij van rechtswege 
geschiedt, wegens het enkel feit van de 
door de verzekeraar geclane betaling; 

Overwegende dat, luidens artikel 19, 
alinea 3, van de samengeordende wetten, . 
het slachtoffer het recht heeft van de 
verantwoordelijke derden de herstelling 
van de schade te eisen overeenkomstig ·de 
regelen van het gemeen recht; 

Overwegende dat uit de verwijzing zon
cler voorbel.LOud naar de regelen van het 
gemeen recht voortvloeit dat die vorde
ring onafhankelijk gesteld is van de bij
zondere voorwaarden en van de beper
kingen waaraan de vordering van het 
slachtoffer tegen het bedrijfshoofd onder
worpen is; dat, onder meer, het recht van 
het slachtoffer jegens de verantwoorde
lijke derden niet beperkt is tot de uitoefe
ning van een aquiliaanse vordering; met 
uitsluiting van elke vordering gesteund 
op een contractuele verantwoordelijkheid; 

Overwegencle, dienvolgens, dat, wan
neer het slachtoffer van een arbeidsongeval 
tegen een derde een rechtsvordering bezlt 
wegens een contractuele verantwoorde
lijkheid, de verzekeraar die de forfaitaire 
vergoedingen aan het slachtoffer uitge
keercl heeft, de terugbetaling ervan van 
cle verantwoordelijke derde eisen kan 
door middel van de contractuele vorde
ring die aan het slachtofl'er toebehoolt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niettemin de eis van aanlegster, in zover 
hij gegrond is op het vervoercontract, 
niet ontvankelijk verklaart om reden 
llat de door aanlegster uitbetaalde som
men waarvan de terugbetaling gevorderd· 
wordt, door haar in haar hoedanigheid 
van <t verzekeraar-wet ll en niet ingevolge 
het vervoercontract betaald werden, en 
omdat noch 'de slachtoffers noch de kool
mijn Andre Dumont zulke eis tegenover 
llerden hebben ingesteld; 

Overwegende dat, door aldus, op grond 
tlezer beschouwingen te beslissen, doch 
zonder ter zake het- recht van de slacht
offers te betwisten een vordering ge
steund op het vervoercontract tegen ver
weerders uit te oefenen, het arrest de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest in zover het uitspraak doet 
over de door aanlegster op grond van 
het vervoercontract ingestelde vordering 
en over de oproeping in tussenkomst van 
cle naamloze vennootschap <t La Preserva
trice ll; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant vim de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
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kosten; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

10 l\1ei 1951. - 1c kamer. - Voorzu-· 
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslctggeve·r, H. Bail. -
Gelijlclu:iclencle aoncl~ts1e, H. Raoul Hayoit 

·cle Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Simont en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 15 Mei 1951 

Jo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARlUDS'l'EN. - STRAFZAKEN. - 1\ioN
DELINGE CONCLUSIES. - VEHPLICHTING ZE TE 
BEANTWOORDEN. 

2° . BURGERI,I.JKE VORDERING. 
CO.HI'l'E ZONDER RECH'l'SPERSOONLIJKHEID. 
l{AN, ALS DUSDANIG, ZICH NIET EURGERLI.TICE 
PAUTIJ STELLEN. 

;}o RECHTSPEHSOONLIJKHEID. 
VOORLOPlG CDMITE VAN BEHEER VAN RET 
STEDELIJK YEllTOER IN DE BBUSSELSE AGGLO
MERA'l'IE. - GEEN RECHTSPEBSOONLIJKHEID. 

1° De strafrechter is ertoe gehouclen de 
·verwee·rm·i1lclelen en excetJties, clie hem 
11wrulelin u tvo·rclen voo·ruestelcl, te be
aut·woo}'(len. (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° Een comite !.:an, als clusclan:ig, zich niet 
1m ruerlijl.:e pct1·tij stel/.en, ·ind·ien het 
mn .zijn ··rechtspersoonl(ikheicl n·iet cloet 
lili,iken en, cle1·halve, ·vun Z'ijn. 1Je
kwactmlwicl om in. reahten op te keclen. 

ao Het Voo'l'lopig OomUe van beheer van 
het sted.elijlc ve1·voe-r ·in cle B1'ttsselse 
a.rf.(llomera.tie heeft geen rechtspe1·soon
lijkheld. 

(DEDEKEN, T. VOOBLOPIG COMI'l'lc VAN BEHEER 
\'AN HE'l' STEDELIJK VlmVOER IN DE 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE.) 

ARREST. 

HE'!' HOI!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 November 1949 door llet Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

I. In zover cle voorziening gericht is 
tegen de beslissing· over de publieke vor
dering; 

Overwegende dat de substantH~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing wettelijk is; . 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij Gerard Van Louck : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 

(1) Verbr., 22 Juli 1949 (A.1'1'. Ve1·br., 1949, 
blz. 481; Bull. en PAsrc., 1949, I, 552). 

aan de burgerlijke partij Van Loock een 
provisionele vergoeding toekent en een 
deskunclig onderzoek beveelt; dat der
gelijke beslissing, welke aan een betwis
ting over de bevoegdheid vreemd is, geen 
eindbeslissing is naar de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Dat de, v66r het eindarrest ingestelde, 
voorziening niet ontvankelijk is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van de burgerlijke partij, het 
Voorlopig Comite van beheer . van het 
stedelijk vervoer in de Brusselse agglo
meratie : 

Over het micldel : onwettelijkheid welke 
voortvloeit him·uit dat het bestreden ar
rest de stelling van burgerlijke partij 
Ytm het Voorlopig Comite van belleer van 
llet stedelijk vervoer in de Brusselse ag
glomeratie heeft aangenomen en aanleg
ger er toe veroorcleeld heeft aan hetzelve 
sclladevergoeding te betalen : 

Over de grond van niet~ontvankelijk
heid, doordat het middel nieuw is : 

Overwege:n.de dat luidens het bestreden 
arrest, « beklaagcle ten onrechte... de 
beweenle onregelmatiglleid van de stel
ling van burgerlijke partij gepleit heeft, 
zonder overigens bij conclusies zijn grie
ven nader te bepalen, of zelfs te herllalen, 
... clat er geen grond is om aan te nemen 
dat beklaagde zich nopens de identiteit of 
de bekwaamheid van de burgerlijke partij 
lleeft kunnen vergissen »; 

Overwegende dat uit {leze bewoordingen 
blijkt dat het middel in een pleiclooi v66r 
het hof van beroep ontwikkeld geweest is; 

Overwegende dat, zelfs bij ontstentenis 
van regelmatige conclusies, de strafrech
ter er toe gehouden is de verweermidde~ 
len of excepties te beantwoorden welke, 
volgens zijn eigen vaststellingi:m, monde
ling v66r hem ingeroepen geweest zijn ; 

Waaruit- volgt clat het middel niet 
nieuw is en clat de grond van niet-ontvan
kelijklleicl niet kan aangenomen worden; 

Overwegende dat het Voorlopig Comite 
van· beheer van het stedelijk vervoer in 
de Brnsselse. ugglomeratie niet duet blij
ken van zijn reclltspersoonlijklleid en, 
bijgevolg van zijn bekwaamheid om in 
rechte op te treden; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak duet 
over .de burgerlijke vordering van het 
Voorlopig Comite van belleer van llet ste
delijk vervoer in de Brusselse agglome
ratie; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgescllreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing·; veroordeelt gezegd comite tot 
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een derde der kosten en aanlegger tot de 
twee overblijvende derde; verwijst de 
alclus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

15 Mei 1951. - 2<' kamer. - Voo1·zit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve!·slag
gever, H. Fettweis. - Oelijklnidende 
concl·uS'ie, H. Oolard, advoeaat-generaal. 

1 c KAMER. -- 17 Mei 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - 1\'IIDDEL GESTEUND 
OP EEN . VERKEERDE INTERPRE'l'ATIE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL MIST IN 
FEITE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN lDN 
ARRESTEN. - BURGERLI.JKE KAMER. ·
ELEMENT DAT DE Gl);GRONDREID VAN DE EIS 
BETREh'T. - DOOR DE PARTI.JEN NlET BE
'l'WIST. - GEEN VERPLICH'l'Il'iG VOOR DE 
RECRTER RE'l' BESTAAN ERVAN VAST TE STEL

LEN. 

1° JJI-ist feiteUjl.:e gmrulslrlff, het middel 
clat op ee·n verkcei"Cle interpretat-ie van 
de best·rerlen 1Jeslissing geste·u.ncl ·is (1). 

2o lTT annee1· een clement bet'/'effende de 
rler;romllleicl vwn de hem onde·rwo1·pen 
Ais, zoals de gelcleUjke behoetten van cle 
a.wnleggcr, doo1· de pa·rt-ijen niet wonlt 
1Jet·wist, is rle rechter n·ict gehouclen llet 
1Jcstaan ervan in zijn 1JesUssing vast tc 
stellen (2). 

(WALHAEV~;NS, '1'. COENS.) 

AHHES'l'. 

HlD'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
nrrest, op 7 November 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk vVetboek, van het geloof ver
sclmlcligcl aan de conclusies welke door 
aanlegger v66r het hof van beroep wer
clen genomen en van artikel 97 van de 
Gronclwet, cloorclat llet bestreclen arrest, 
na 'vastgestelcl te hebben dat aanlegger, 
na de uitspraak van de echtscheiding te 
zijnen naclele, geclurencle achttien jaar 

(1) Zie verbr., g November 1950 (Bull. en 
PASIC., 1951, I, 138). 

(2) Verbr., 22 September 1949 (A1'1·. T'erb1·., 
1950, biz. 12; Bull. en PASIC., 1950, I, 12); 
10 Mei 1951 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 619, en de 
nota 3, blz. 620) ; zie ook de nota 1 onder 
verbr., 21 November 1946 (An·. re,·br., 19<16, 
biz. 398; Bull. en PASIC., 1946, l, 43!). 

de betaling aan verweerster voortgezet 
had van het maanclelijks onderhoucls
geld van 300 frank clat hij haar Y66r de 
echtscheiding uitkeerde, beslist heeft 
dat cleze betaling niet het gevolg was van 
een stilzwijgende overeenkomst waarbij 
het aanvankelijk vri.iwillig uitgekeerd 
onclerhouclsgeld, veranclerd zou geweest 
zijn in een betaling welke krachtens 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
verschulrligd was, en aanlegger veroor
deeld heeft om aan verweerster een maan
clelijkse uitkering tot onclerhoud van 
2.000 frank te betalen, door te sten
nen hierop clat « geen enkele omstanclig
lwid aangevoercl wordt waaruit zou blij
ken dat verweerster voornemens zou ge
weest zijn, tot tenuitvoerlegging van het _ 
vonnis van echtscheicling, een overeen
komst te sluiten ten einde de ·bij de wet 
voorziene vergoedingsuitkering op · 300 fr. 
ver maancl vast te stellen ll en hierop clat 
de som van 2.000 frank overeenstemt met 
de gelclelijke toestancl van de am1ellant 
<<van wiens zaken nietR toelant te zeggen 
dat zij sedert het vonnis van echtschei
ding een nanzienlijke veranclering oncler
gaan hebben ll; eerste onclerdeel, dan 
wanneer aanleggers conclm;ies, als omstan
digheclen welke v1m a a rd zijn om het. be
staan van de overeenkomRt te bewijze11 
die de verscllnlcligde nitkering op 300 fr. 
vaststelt, het feit lieten gelclen clat ver
weerster, gedurencle achttien jaar, deze 
uitkering aanvaanl had, zoncler gebruik 
te maken van het voorbehoucl waarvan 
zij in het vonnis waarbij de echtscheicling 
wercl toegelaten, nkte bekomen .had, clan 
wanneer het bestreden arrest het aan 
deze conclusies ven;chuldigd geloof heeft 
geschonden door te betwisten dat zij 'cleze 
bewering inhielden, dan wanneer, in ie
dere onclerstelling, !Jet arrest, door na 
te Iaten er antwoorcl op te verstrekken, 
in gebreke gebleven is zijn beslissing naar 
de eis van artikel 97 van de Gronclwet 
te motiveren; tweerle onclercleel, clan wan
neer annleggers conclusies staancle hiel
den dat verweerster, door gednrencle 
achttien jaar een nitkering van 300 frank 
per manuel te aanvaarclen, stilzwijgencl 
erkencl had dat zij met de toenmalige 
financHlle mogelijkheden van nanlegger 
overeenstemcle, clan wanneer het arrest, 
door zich er van te onthouden deze be
wering te beantwoorclen, in gebreke ge
bleven is zijn beslissing naar de eis van 
artikel 97 van de Gronclwet te motiveren : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegencle dat het midclel er aan het 

bestreclen arrest een grief van maakt, 
hetzij het geloof geschonclen te hebben 
dat versclmlcligd is aan, hetzij verzuimcl 
te hebben antwoord te verstrekken op de 
conclusies waarbij aanlegger, met het 
doel het bestaan van een overeenkomst' te 
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bewijzen welke de aan verweerster na de 
echtscbeiding verschuldigde uitkering 
op 300 frank per maand vaststelde, bet 
feit liet gelden dat verweerster gedurende 
achttien jaar, telken maande deze som van 
?,00 frank nanvaarcl had zonder gebruik 
te maken van het voorbehoud waarvan 
zij akte bekomen bad in het vonnis waar
bij de echtscheiding toegelaten werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verre van clit feit te miskennen, het in 
de volgencle bewoordingen vaststelt : 
« dat het vaststaand is dat, de echtschei
(ling narlien toegelaten geweest zijnde bij 
vonnis van 29 .Tanuari 1931, de geinti
meerde (hier verweerster), in deze uit
Rpraak de gevraagde akte bekwam waar
bi;i het haar voorbehouden werd een 
nitkering op grond van artikel 301 van het 
Burgerlijk · Wetboek te vorderen, en 
dat, anderzijds, v·66r onderhavig g·eding 
geen vordering uit clien hoofde ingesteld 
werd, maar dat appellant (hier aanleg
ger) op min of meer regelmatige wijze de 
betaling van het aanvankelijk onder-

.- houdsgeld van 300 frank per maanrl 
voortzette 11; << dat de appellant ten on
rechte staande houdt dat deze stand van 
zaken aanleiding zou gegeven hebben tot 
een . stilzwijgencle overeenkomst waarbij 
het onderhoudsgeld, dat aanvankelijk vrij
willig uitgekeerd werd, in een krachtens 
bovengemeld artikel 301 verschuldigde 
betaling veranderd zou zijn geweest 11 ; 

Overwegende dat inclien, na op deze 
elementen van de zaak gewezen te hebben 
en ze onvoldoende te hebben verklaard 
om door zich zelve het bestaan van een 
overeenkomst te bewijzen, het bestreden 
arrest er aan toevoegt « dat geen enkele 
omstancligheicl 11 wordt aangevoenl welke 
van aard is om van het voornemen van 
verweerster te doen blijken om de over
eenkomst te sluiten die ten doel heeft de 
rloor aanlegger betaalde uitkering tot on
derhoud in een bij artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek voorziene vergoe
clingsuitkering te veranderen het door het 
woord « omstandigheid 11 noodzakelijk bij
zmlderheden bedoelt welke, cle vast
staande feiten omgevend, hun de door 
aanlegger beweerde draagwijdte zouden 
toekennen; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
op een verkeerde interpretatie van het 
arrest steunt; 

Over bet tweede onderdeel : 

Overwegende dat door te beslissen dat 
de door aanlegger beschreven staat van
zaken niet bewijst dat de partijen voor
nemens zijn geweest het vrijwillig onder
houdsgeld van 300 frank per maand in een 
op grond van artikel 301 van het Burger
lijk Wetboek verschuldigde uitkering tot 
onderhoud te veranderen, bet bestreden 

arrest 011 passende wijze 011 de conclusies 
geantwoord heeft; 

Dat elk van de onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 301-van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Gromlwet, doordat 
het bestreden arrest het bedrag van rle 
nitkering tot onderhoud, welke na de 
echtscheiding door aanlegger aan ver
weerster verschuldigd was, vastgesteld 
heeft door uitsluitend rekening te houden 
met aanleggers geldelijke toestand zon
der, zoals aanleggers conclnsies er om 
verzochten, de geldmiddelen van iedere 
echtgenoot ten tijde van de toelating van 
hun echtscheiding in aal1lllerking te ne
men dan wanneer het bedrag van deze 
nitk~ring niet enkel volgens de geldmicl
delen van de schuldenaar moet worden 
vastgesteld doch ook volgens de behoef
ten van de schuldeiser, dan wanneer het 
bestreden arrest niet vastgesteld lleeft 
dat het bedrag van de uitkering tot beta
ling waarvan het aanlegger veroordeeld 
lweft, met de behoeften van verweerster 
overeenstemde, dan wanneer het arrest, 
in iedere onderstelling, nagelaten heeft 
aanleggers conclnsies te beantwoorden 
waarbij_ deze staande hield dat met de 
behoeften van verweerster rekening 
cliende te worden gellouden, dan wanneer 
de bestreden beslissing dus niet naar de 
eis van artikel 97 van de Gronclwet gemo
tiveerd is : 

Overwegencle <lat aanlegger in zijn 
conclusies de geldelijke behoeften van 
verweerster niet betwist lleeft; dat hij 
er zich toe bel)erkt heeft de motieven 
van het beroepen vonnis te critiseren 
welke verklaarden « dat de gevraagde 
som met cle respectieve behoeften en geld
mi<ldelen van de l)artijen schijnt overeen 
te stemmen 11, door te laten gelden · dat, 
aangezien het te dezen opzichte te ?e-

, Hcllonwen tijdstip clit is van de toelatmg 
van de echtscheiding, aanleggers gelrl
micldelen in 1931 in aanmerking dienden 
te worden genomen, en dat, vermits deze 
geldmidclelen niet gekend zijn << het voor 
llet llof niet mogelijk is met kennis van 
zaken het bedrag van de uitkering vast 
te stellen 11 ; 

Overwegende, enerzijds, dat wijl geen 
betwisting opgeworpen was geweest wat 
de geldelijke behoeften van verweerster 
aanging, de recllter er niet toe gehouden 
was desbetreffende bijzondere uitleg te 
verstrekken ; 

Overwegende, anderzijds, dat door vast 
te stellen dat de toegekende som « met 
aanleggers geldelijke toestand overeen
stemt 11 omdat zij « het derde van zijn in
komsten niet te boven gaat 11, het arrest 
op de conclusies een passend antwoord 
heeft verstrekt ; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot de vergoecling van 150 frank 
jegens verweerster. 

17 Mei 1951. - 1" kamer. - Voondtter, 
H. Wouters, raadsheer wanrnemend voor
zitter. - Verslnggever, H. Gil·oul. 
Geli:iklu·idenrle conclugie, H. Raoul Hayoit 
cle Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Strn~'e en Ansianx. 

le KAMER. - 17 Mei 1951 

l 0 VIDRVOERCONTRAC'l'. VIGilANT-
WOORDIGLIJKHEID VAN DE VERYOERDER. -
WET YAN 25 AUGUSTUS 1891, AR'l'IKEL 4. 
- ALLEEN TOEPASSELIJK OP DE YEHVOER
CONTRACTEN ONDER REZWARENDE TITEL. 

2° BINDIDNDE BEOORDELING DOOR 
DID RIDCHTER OVER DE GROND. -
Bt:HGERLI.JKE ZAKEN. 0VEREENKOMST 
.II'GELEID UI'l' E'"X GEHEEL VAN MATERiiCLE 
I•'EITEN. - BEDOELING VAN DE PAR'l'IJEN. -
SDUVEREINE BEOORDELING. 

1 o A ·rtikel -1 vnn de wet van 26 A~tg~tstus 
1891, betn3ffende de vemntwoo1·delijk
heicl va.n rle ve1·voenler, is alleen op rle 
ve·rvoe1·con tnwten onrle1· be.zwa1·ende 
litel toepasselijk (1). 

2° De 1'echtel· over rle m·onrl, die ~tit een 
r1eheel van materiele feiten het bestaan 
·vnn een ove1·eenl"omst a,f!eirlt, inte1·pre
tee1·t so·uverein rle 1H3cloeling van rle 
parUjen welke die ove1·eenlco·m.st hob
ben rta.ngegaan (2). 

(HOUSSET, T. NAAMLOZE YENNOOTSCHAP (( TRAM
WAYS UNIFIES DE LlEGE ET EXTENSIONS ll.) 

AHREST. 

IIE'J' HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 21 December 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig micldel, schending van de 
artikelen 1101, 1108, 1134, 1135, 1147 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet 
van 25 Augustus 1891 en 97 van de Grond
wet, cloorclat het bestreden arrest, na 
vastgestelcl te hebben dat Fran~ois De
trez, rechtsvoorganger van aanleggers, 

(1) Raadpl. DE PAGE, d. II, n' 1046; FREDE
RlCQ, d. III, n' 372; STEVENS en HENNING, Le 
contrat rle tnmsport, n' 13; NmELLES, D1·oit 
commercial, d. I, vo Contrat de t1·anspo1·t, 
n' 13; DE HARVEN, « De la responsabilite du 
transporteur benevole », Rev. (!fm. des assu-

zich beroepend op een vrijkaart welke hem 
door verweerster op groncl van zijn hoe
clanigheicl van oorlogsinvalicle toegekend 
was geweest, plants genomen had in een 
van cle tramwagens welke door deze ver
weerster geex11loiteercl worden en er met 
dodelijk gevolg afgevallen was, beslist 
lweft clat er tussen de rechtsvoorganger 
van nauleggers en Yerweerster geen ver
voercontract bestaan had, clerhalve het 
beroepen vonnis gewijzigd !weft in zover 
het, bij toepnsRing van de orgnnieke re
gelen vnn de contractnele verantwoorde
lijkheid, de verantwoordelijkheid van ver
weerster aangenon1en had en de vorclering 
van aanleggers heeft afgewezen, doorclat 
het bestreden arrest cleze beslissing zoge
zegd gerechtvanrdigd zou hebben door de 
beschouwing dat verweerster door, zon
der er door de wet of een overeenkomst 
toe verplicht te zijn, kosteloos aan een 
invalide vervoer toe te staan, welclarlig
lleicl verrichtte, dan wanneer, ten eerste, 
door aan te nemen dnt cle rechtsvoorgnn
ger van annleggers, op vertoon van zijn 
vrijkaart en om vervoercl te worden, 
plants nam in een vnn de door verweerster 
geexploiteercle wngens, cleze partijen door 
hun toestemming, een rechtstoestand bad
den geschapen wanrbij verweerster er 
zich toe verbond te vervoeren; en ten 
tweecle de enige afwijking, welke a an de 
gewone vervoervoorwnarden door de toe
kenning van cle vrijkaart wordt toege
bracht, op {]e kosteloosheid van het ver
voer en 011 rle verbintenissen van de 
vervoei·cle slaat en niet op die van cle ver
voerder betrekking heeft en laatstge
noemde niet beyrijdt van de verbintenis 
de vervoerde zonder letsel te vervoeren : 

Overwegende clat het arrest door de 
voorziening slechts be.streden wordt in 
zover het de vordering van aanleggers tot 
vaststelling van de contractuele verant
woorclelijkheid afwijst ; 

Dat het midrlel staande hondt clat ver
weerster, door mm het slachtoffer, oor
logsinvalicle, een vrijkaart toe te kennen 
om kosteloos op zekere lijnen van haar 
net vervoercl te worden, zelfs zoncler c1at 
zij hiertoe door een wets- of reglements
bepaling of door een becling van de ver
gunningsakte was gehouden, de verbin
tenis aangegaan had te vervoeren en clat 
er, doordat verweerster aannam dat het 
slachtoffer op vertoon van deze vervoer
titel in een tramwagen plaats nam, tus
sen de partijen een vervoercontract ont-

1nnr:e., et rles •·espon.wtbilites, 1928, blz. 201. 
Contra : verbr. Fr., 2·L Januari 1922, Dall. 11er., 
1923, 1, 155; 22 Februari 1926, Dall. hebd., 
1926, blz. 194. 

(2) Verbr., 2 December 1926 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 95). 
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staan was, waarvan de enige bijzonder
heid de kosteloosheid was ; dat het be
weert dat dit contract voor verweerster 
de verbintenis van vrijwaring voorzien bij 
artikel 4 van cle wet van 25 Augustus 1891 
behelscle; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat het bestaan van het beweerde koste
loos vervoercontract zou bewezen zijn, 
hieruit niet noodzakelijk zou voortvloeien 
dat verweerster de verbintenis van vrij
waring op zich had genomen zoals zij 
bij artikel 4 van de wet van 25 Augustus 
181ll voorzien is; dat deze verbintenis 
van vrijwaring slechts zou kunnen be
staan, inclien zij uit een wetsbepaling 
bleek of indien zij in de wilsovereenstem
ming haar grondslag vond ; 

Overwegende dat artikel 4 van de wet 
van 25 Augustus 1891 enkel toepasselijk 
is op de bij gemelde wet bedoelde vervoer
contracten, dit wil zeggen, op de contrac
ten onder bezwarende titel; 

Dat, door te beslissen - na door een 
souvereine beoordeling van de feiten vast
gesteld te hebben dat er in onderhavig 
geval geen contract onder bezwarende 
tltel bestond, - dat de wet op dit vervoer 
niet toepasselijk was, het arrest arti
kel 4 van deze wet niet geschonden heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat om de 
verwerping van de eis te motiveren, het 
bestreden arrest verklaart dat, in de 
onderstelling dat het bestaan van een 
bij overeenkomst · ontstane verbintenis 
van kosteloos vervoer zou bewezen zijn, 
clie verbintenis, welke door de eigen wil 
van verweerster geschapen werd, niet 
kan uitgebreid worden en dat zij der
halve, behoudens een duidelijk uitge
drukt voornemen, niet ten gevolge zou 
kunnen hebben verweerster aan de bij 
artikel 4 van de wet van 25 . Augustus 
1891 voorziene vrijwaring te onderwer
pen; dat het alzo, stilzwijgend doch 
duidelijk, vaststelt dat de elementen van 
de zaak het bestaan van dergelijke uit 
overeenkomst ontstane vrijwaring niet 
a an het licht brengen; 

Overwegende dat wanneer hij het be
staan van een overeenkomst uit een geheel 
van materHHe feiten afieidt, de rechter 
over de grond souverein de bedoeling 
van de partijen vermag te interpreteren ; 

(1) Over de aard van de bewarende daad, zie 
DE PAGE, d. I, n' 160; JossERANn, d. II, n' 655; 
Rep. p1·at. du droit belge, v' Acte consen·rl
toi?·e, n' 1; FuziER-HERMAN, Repertoi?·e, v' Acte 
conse?·vatoire, nr 2. 

De door de verpachter van een landeigendom 
gegeven opzegging strekt niet aileen tot hm·in
nering van de datum waarop, volgens de over
eenkomst, het .genot van de huurder een einde 
neemt; diimvolgens is een opzegging, die de 

dat, bijgevolg, door in onderhavig geval 
te beslissen dat, in de onderstelling van 
een conventionele verbintenis, de elemen
ten van de zaak geen voornemen zouden 
insluiten een veiligheiclswaarborg te be
clingen, zoals degene voorzien bij arti
kel 4 van de wet van 25 Augustus 1891, 
het bestreden arrest souverein uitspraak 
gedaan lleeft en, dienvolgens, geen enkele 
van cle ingeroepen wetsbepalingen ge
schonclen I1eeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om clie reclenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

17 Mei 1951. - 1° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Ve1·slaggeve?·, H. Giroul. -
Gelijlcluidencle conclits·ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- PleiteTs, HH. de Harven, en Van Ryn. 

l e KAMER. - J7 Mei 1951 

1° HUUR. ~ LANDPACHT. - DooR DE VEE
PACHTER GEGEVEN OPZEGGING. - JURIDISCHE 
AARD. 

2° HUUR. - LANDPACHT. - DooR EEN VAN 
DE MEDEEIGENAARS VAN EEN LANDEIGENDOM 
GEGEVEN OPZEGGING. - J\IIEDEEIGENAAR DIE 
ALLEEN IN EIGEN NAAM OPTREEDT. - 0PZEG
GING STELT GEEN EINDE AAN DE LANDPACHT. 

1 o De OJJzegging van een door de verJ)ach
ter ctan de lwiwde?· ueueven landJ)acht, 
zelfs tegen de dat~tm vooTzien in het 
contract voo1· het einde van de J)acht, 
is niet een loitte·r bewarende daad, 
nuta1· cle ititoetening doo1· cle ve1·pachte1· 
vcm z·ijn recht aan het genot van cle 
hwurcle·r een eincle te stellen (1). (Burg. 
Wetb., art. 1775.) 

2° De opzegging, aan de hmt1·der vnn. een 
lctn.cleiuendom ueueven door een van de 
medeiHgenaars van dctt goed, wellce 
slechts ·in eigen nnam opt1·eedt, stelt 
ueen eincle actn de pacht (2). 

datum van het einde van de pacht niet ver
meldt, niett<nnin geldig. Zie verbr., 23 Septem
ber 194,3 (Arr. Ye1·br., 1943, biz. 190; Bull. en 
PASIC., 1943, I, 353). 

(2) Ret gaat er anders om wanneer de mede
eigenaar, die de opzegging geeft, bovendien 
ais iaslhebber van de andere medeeigenaars 
of ais hun i zaakwaarnemer optreedt. 

In de zin van het arrest, raadpl. : DE PAGE, 

d. IV, biz. 504, nota 4, en d. V, biz. 1018; 
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(DE DOBBELEEB, T. BRANCART.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 J.\l[aart 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 544, 577bis, paragraaf 6 (wet 
van 8 Juli 1924), 1222, 1775, en inzonder
heid 1775, ali:pea 1 (wet van 7 Maart 
1929, art. 7), van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 3, en inzonderheid 3, 2°, van de wet 
van 31 Maart 1948 tot voorlopige regeling 
van de uitwerking van de opzeggingen 
in zake landpacht, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, om aanleg
gers er toe te veroordelen de litigieuze 
plaats te ontruimen, verklaart dat de op
zeggingen welke door eerste verweerder, 
medeegenaar van de goederen, aan aan
leggers werden gegeven om een einde te 
stellen aan de landpq.cht vim onbepaalde 
duur, ten ein{le de goederen met tweede 
verweerster te exploiteren, op geldige 
wijze verrichte daden van bewaring uit
maken, onder voorwendsel : dat de opzeg
gingen, enerzijds, voor de medeeigenaars 
een recht gehandhaafd hebben dat zij 
door hun stilzwijgen hadden kunnen 
verliezen, en, anderzijds, voorkomen als 
de weigering van een medeeigenaar een 
nieuwe pacht van onbepaalde duur te 
laten ontstaan waartoe de samen:werking 
van alle medeeigenaars vereist is, dat ie
der van de medeeigenaars in de pacht het 
door de wetgever geeerbiedigde recht 
vindt aan het genot van de huurder een 
einde te stellen, dan wanneer de pacht, 
van een al dan niet bepaalde duur, van 
een landeigendom dat in onverdeeldheid 
aan verscheidene eigenaars toebehoort, 
volgens de beginselen van de onverdeeld
heicl geen einde kan nemen door de wil 
van een enkele eigenaar en dat het a 
[o1·Um··i zo is wanneer het geldt aan de 
pacht een einde te stellen met het oog op 
de exploitatie van het goed door een of 
verscheidene medeeigenaars (schending 
van de bovengemelcle teksten met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet), 
en doordat, de rechtbank vastgesteld heb
bende dat eerste verweerder zijn mede
eigenaars niet geldig had kunnen verte
genwoordigen, vermits hij in gebreke ge
bleven was ter kennis van aanleggers te 
brengen dat hij . hanclelde krachtens een 
beweercle stilzwijgende lastgeving, de mo
tieven welke de rechters over de groncl 

PLANIOL Bn RrPERT, d. X, n' 632; BAUDRY-LAcAN

·rrNERIE en WAHL, !Ju cont·rat de louage, d. I, 
n' 1242; DALLoz, Rep. gen., v" Louage, n' 678; 
vel"bl" ., 13 Februal"i 1947 (stilzwijgende beslis
sing) (An·. Verbr., 1947, blz. 35; Bull. en 

hieruit afgeleid haclden dat aanleggers, 
naar beweerd werd, feitelijk geen nadeel 
ondergingen omdat de opzeggingen door 
eerste verweercler persoonlijk gegeven 
waren geweest, ter zake niet clienend zijn 
doordat deze opzeggingen daden van be
heer waren tot wier geldigheid de samen
werking van alle medeeigenaars vereist 
was (schencling van dezelfcle bepalingen 
en van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, luidens artikel 1775 
van het Burgerlijk Wetboek, de pacht 
van landeigendommen, waarvan de duur 
door de pacht bepaald wordt, niettegen
staancle elk strijdig beding slechts een 
einde neemt mits opzegg·ing ten minste 
twee jaar v66r het verstrijken er van; 
dat hieruit voortvloeit dat de daad, welke 
opzegging wordt genoemd, niet een een
vouclige herinnering is aan de datum van 
verstrijking van de pacht, wier enig juri
disch gevolg is de vorming van een nieuwe 
pacht te verhinderen, maar een daad uit
maakt welke nodig is om niettegPnstaanfle 
elk strijdig beding aan de pacht een einde 
te stellen; dat, in strijd met hetgeen 
het bestreden vonnis beslist, deze opzeg
ging geen bewarende claad van een recllt 
is, doch de uitoefening zelf van dit recllt; 

Overwegende clat, wanneer het een on
verdeelcl goed gelclt, dergelijke daad niet 
op geldige wijze door de wil van een en
kele van cle medeeigenaars kan gesteld 
worden; 

Waaruit volgt dat, door te .beslissen 
dat de opzegging welke gegeven werd om 
een einde te stellen aan de litigieuze land
pacht op gelclige wijze door een enkele, 
in zijn eigen naam optredende medeeige
naar aangezegd geweest is, het bestreden 
vonnis de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vounis, behalve in zover het over 
het incidenteel hoger beroep uitspraak 
doet; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel en clat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerders tot de kosten; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, nitspraak doende 
in hoger beroep. 

17 Mei 1951. - 1° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. --'- Verslaggever, H. Giroul. -
Gelijklttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 

PASJC., 19~7. I, 50); yersla.g van de Commissie 
van de Kamer der volksvertegenwoordigers 
over het wetsontwerp dat de wet van 8 Juli 
1924 is geworden (Pasinomie, 1924, blz. 346, 
kol. 1). 
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de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Simont en Delacroix. 

2" KAMER. - 21 Mei 1951 

1° DOUANEN EN ACOIJNZEN. - Mis
DRI.JF. - AMB1'SHALVE VASTSTELLING DOOR 
RIJKSWACHTERS IN DIENST OP DE OPEN
BARE WEG. - GEEN ONWETTELI.JKE OF BUI
TEN DE PERKEN VAN DE BEYOEGDITEID VAN DE 
RIJKSWACHT GAANDE DAAD. GELDIGE 
\'ASTSTELLlNG. - PROCES-VEl~llAAL HEEFT 
ECH'I'ER DE lli.J ARTIKEL 239 VAN DE WET 
\'AN 26 AFGUSTUS 1822 BEPAALDE BEWIJS
KRACHT NIET. 

2° VFJRBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
DOUANEN EN ACCI.JNZEN. - MISDRIJVEN 
STRAFBAAR MET GE\'ANGENISSTRAF EN GELD
BOETE. - VOORZIENING DOOR HET BESTUi:JR 
\'AN DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BESLISSlNG 
ALLEEX VERBllOKEN IN ZOYER ZIJ OVER DE 
\'ORDERING \'Ai'i HET BESTUUR UITSPHAAK 
DOET. 

1° 1Vanneer 1"ijkswaahte1·s in dienst, zan, 
der te rlien einde een onwettelijke en 
bu:iten .de perlcen van hnn bevoegrlheid 
ww.nde daacl te vMrichten, ambtshalve 
een misclri:if teaen cle wetten bet1·ef
tencle de donanen en acaijnzen vaststel
len, is clie vaststelling aeld·lg en mag 
zij een doo1· het bestmw 1titaeoejende 
vervolaing gronden; doch het doo1· de 
rijkswaahters opaestelde 1Woces-ve1·baal 
heett niet de bij a1·Ukel 239 vcm de wet 
vnn 26 Au.mtstqts 1822 bepaalde · bew·ijs
kmcht (1). (Besluit van 30 Januari 1815 
houdende reglement over de politie, de 
tucht en de clienst der Rijkswacht, 
art. 11, 2°; Wetb. strafv., art. 29.) 

2° 1Vanneer, in zalren vwn douanen en ac
ci:inzen, 71 et Bestmw va.n fin an c-iiin al
leeH zich 'in verbrekinrt heejt voorzien 
teaen een an·est rlat de bel.,laaade van 
een met aevanrtenisstntf en rteldboete 
strafbacw m:lsd·l"ljf vrijsp1·eekt, vernie
t-iut het Hot, in ue·val ·van ve·rbrekinrt, 
het an·est alleen in zove·r hct ove1· de 
vonlerina 'Van llet Bcstmtr u-itspraalc 
heejt acdaan (2). 

(BES'l'lTH \'All DOUANEN Ell ACClJNZEN, 
T. I'AGOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 December 1950 door het Hof 
van beroe11 te Luik gewezen ; 

(1) Raadpl. verbr., 8 April 19>16 (A1·r. T'erb1·., 
1946, blz. 40; B1tll. en PASIC., 1946, I, 139, en 
de nota); 29 November 1948 (B1tll. en PAsrc., 
1948, I, 683); 30 Mei en 27 Juni 1949 (A•·•·. 

Over het enig micldel : schending van 
artikel 11 van het besluit van 30 Ja
nuari 1815 van de Souvereine Vorst, hou
dende reglement over de politie, de tucht 
en de dienst der Rijkswacht, meer be
paalcl 2°, van artikel 194 van de Alge
mene Wet op de douanen en accijnzen 
van 26 Augustus 1822, doorclat het be
streden arrest alle bewijskracht gewei
gercl heeft aan de vaststellingen welke 
in clienst zijncle rijkswachters gedaan 
haclden betreffencle een door verweercler 
gevleegrl douanemisclrijf, aThoewel nit 
ltet bestreclen arrest blijkt dat die rijks
wachters opgetreden waren ingevolge een 
verzoek van de douanen (schending van 
artikel194) en in aile geval krachtens hun 
a lgemene bevoegclheicl in zake open bare 
misdrijven gerechtigd waren op te tre
clen : 

Overwegencle clat het arrest erop wijst 
clat cle onclerofficieren van de Rijkswacht, 
Beckers en Croux, in clienst zijncle, op de 
openbare weg een 'door verweerder ge
nleegcl misdrijf tegen de wetten op de 
clouanen en accijnzen hebben vastgestelcl; 

Dat zij een proces-verbaal van hun vast
stelli.ngen opstelclen en het aan het be
stuur van <louanen en accijnzen overhan
digden; clat clit bestuur op zijn beurt een 
proces-verbaal opstelde welk op de vast
stellingen van de rijkswachters gegroncl 
is; 

Ov.erwegende dat het arrest beslist ilnt 
die vaststellingen nietig zijn en clat clie 
nietigheid <leze van de dnarop volgencle 
procedure meclebrengt om reden dat de 
rijkswachters niet toevallig van het mis
clrijf kennis kregen cloch, verwittigd ge
weest zijnde van het plegen van een mis
clrijf, zich op de openbal'e weg hebben be
geven met de bedoeling om clit vast te stel
leu en zich alzo in· de plnats hebben ge
stelcl van de agenten van het bestuur die 
aileen daartoe bevoegcl zijn; 

Overwegende, enerzijds, dnt zowel uit 
nrtikel 11 van het besluit van 30 Januari 
1815, als uit :utikel 29 van het Wetboek 
van strafvorclering blijkt dat de rijks
wnchters die, in cle uitoefening van hun 
ambt, kennis van een misdrijf krijgen, 
gehouclen ziju claarvan bericht te geven 
aan de overheid die met het instellen van 
de publieke vorclering belast is inzoncler
heill, in onderhavig geval, het bestuur der 
douanen en accijnzen; 

Overwegencle, ongetwijfelcl, clat deze 
processen-verbaal of berichten van de 

Yrrbr., 19·19, biz. 353 en 419; Bull. en PAsrc., 
19J9, I, 397 en 477). 

(2) Verbr., 23 Januari 1H50 (,irr. Verb1·., 
19.'50, biz. 317; B1tll. en PASIC., 1950, I, 342, en 
de nota 2); 8 Januari 1951 (zie hager, blz. 233; 
B1tll. en PAsrc., 1951, I, 282). 
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rijkswaeht niet de bij artikel 239 van de 
wet van 26 Augustus 1822 bepaalde bewijs
kracht, doch slechts de waarde van in
lichtingen hebben, maar dat vermelde 
vaststellingen niet nietig zijn ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest geen enkel element aanduidt waar
uit blijken zou dat, om gezegde vaststel
lingen te doen, de rijkswacllters onwet-

- telijke of buiten de perken van hun be
voegdlleid gaande daden zouden verricht 

-hebben; 
Waaruit volgt dat het middel gegrond 

is· 
En overwegende dat het openbaar mi

nisterie zich niet in verbreking heeft 
voorzien; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den arrest doch alleen in zover het op cle 
vordering van het bestuur van douanen 
en aceijnzen uitspraak cloet ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gecleeltelijk vernietigcle beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

21 JHei 1951. - 26 kamer. - l'ooTzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - l'e·rslaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijlcl-wiclencle conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste 
atlvocaat-generaal. - PleUe1·, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 21 Mei 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S·rnAFZAKEN. - VoNNIS 
YAN VEROORDELING OP EEN DESKUNDIGENVER
HLAO GESTEUND. - 00NCLUSIES WAARBIJ DE 
REKLAAGDE ELKE BEWIJSKRACHT AAN HE'l' 
VERSLAG ONTZEG'l'. - NIET BEAN'l'WOORDE 
CONCLUSIES. - NIET GEMO'l'IVEEHDE BE
SLISSINO. 

Is n1et gemot-iveenl, het op een cleskttn
cligenverslag gesteuml vonn-is van ver
oo1·cleUng, hetwelk cle concltr.sies van cle 
belclaagcle niet beantwoonlt waa1·bij 
8taancle worclt gehou.clen clat, wegens 
bepaalcle reclenen, het verslag elke be
wijskmcht mist. (Grondwet, art. 97.) 

(MOENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 9 Januari 1l:l51 door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermonde 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend is gericht tegen de beslissing 
van het bestreden vonnis over het feit B 
van de tenlastelegging ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, door
dat, meerendeels de motieven overne)Ilende 
van het beroepen vonnis, dat steunde op 
het verslag van de deskundige Derveaux, 
de bestreden beslissing aanleggers con" 
clusies niet beantwoordt, waar zij inroe
pen clat dit verslag zonder bewijskracht 
was, omdat het niet met het eedformulier 
bekleed was en evenmin onder eed beves
tigd wercl : 

Overwegencle dat aanleg·ger door llet 
bestreden vonnis, bij overneming van de 
beweegredenen van de beslissing van de 
Politierechtbank van het kanton Hamme, 
uitsluitencl op groncl van het verslag van 
een deslmnaige wegens misdrijf tegen 
artikel 3 van de besluitwet del. 14 Novem
ber 1939 betreffende de beteugeling van de 
clronkenscha11 veroordeeld werd; 

Overwegende dat aanlegger, in ZlJn 
voor de rechter in hoger beroep genomen 
conclusies, heeft opgeworpen clat het ver
slng van de cleskundige waarop cle beslis
sing van cle eerste rechter uitsluitend is 
gestennd « geen enkele bewijskracht bezit 
gezien het niet met het eedformnlier be
ldeecl was en evenmin onder eed beves
tigd werd ll ; 

Overwegencle dat, waar het bestreclen 
vonnis, tot staving zijner beslissing, zich 
er toe beperkt te verklaren dat « de 
rechtbank het bestreclen vonnis op straf
gebied bijtreeclt met uitzondering van de 
straf ll, het in gebreke is gebleven ant
woord te verschaffen op het door aan
legger in zijn conclusies voorgedragen 
verweermiclclel; dat het alclus niet ge
motiveerd is en de in het micldel aange
Llnide wetsbepaling geschonden heeft; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis cloch enkel wat betreft de be
slissing waarbij het aanlegger wegens 
de telastlegging B veroorcleelt en wat 
aangaat cle kosten van de publieke vorde
ring; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in cle registers 
van de Correctionele Rechtbank te Den
dermonde en dat melding er van zal wor
den gemaakt op cle kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; laat de kos
ten ten laste van cle Staat; verwijst de 
zaak, alclus beperkt, naar .de Correctio
nele Rechtbank te Gent, uitspraak 
cloencle in hoger beroep. 

21 Mei 1951. - 26 kamer. - l'ooTzittm·, 
H. Louveanx, voorzitter. - l1Mslaggeve1·, 
H. Vandermersch. - Gelijliltriclencle con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat- generaal. Ple-iter, 
H. Van. Leynseele. 
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2" KAMER. - 21 Mei 1951 

VEJRKEJER. - AHTIKEL 57, 1°, LITT. G, 
YAN DE WEGCODE. - RIJBEWEGINGEN. 
BEGHIP. 

In cwtilcel 57, Jo, litt. c, van de J•Vegcocle, 
hetweUc rle tveggebru:ikeT, die 1"ijbewe
gingen tt.itvoe·rt, verpUcht cle dooTgang 
voo1· de in beweging zijncle weggebnti
lce?·s v1·ij te laten, becloelt het woMd « Tij
bewegingen ll ctl de beweuingen cUe door 
een weugebr'l!:i7ce1· aan zijn voertuig wor
den ctangebnwht en van d·ie aa1·d z·ij11 
het no·rmaal verkee·r vctn de voe1·t1tiqen 
nf te snijden (1). 

(YERHEYEN, '1'. BOONE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 .Januari 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Turnhout ; 

I. Aaugaande de voorziening tegeu de 
beslissiug over de publieke vordering : 

Over de twee middelen samen : het 
eerste : schending van de artikelen 27, 50, 
34, 55, 56, 57 van het Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie, 97 van de Grond
wet, doordat het bestreclen vonnis aan 
aanlegger, die van rechts op het kruis
Inmt aankwam, de voorrang weigert om 
reden dat hij << niet meer kon beschouwd 
worden als een in beweging· zijnde wegge
bruiker, doch wel als een weggebruiker 
clie een rijbeweging uitvoert ll, daar hij 
(( bij het verlaten van de Statiestraat zijn 
weg niet vervolgd heeft, maar zijn auto 
in de richting van zijn garage gevoercl 
heeft ll, dan wanneer het ifeit dat een 
weggebruiker· zijn weg over een kruis-. 
punt niet vervolgt, nmar (( fn de richting 
van zijn garage ll rijdt, hem geenszins 
het karakter van een << in beweging zijnde 
weggebruiker ll ontneemt : het tweede : 
schending van artikelen ii7, 1°, van het 
Algemeen Reglement op de verkeerspoli
tie, 97 van de Gro:ridwet, doordat het 
bestreden vonnis aanlegger als een wegge
bruiker beschouwt die (( rijbewegingen 
uitvoert ll om reden dat hij zijn weg niet 
vervolgd heeft ((maar zijn auto in de 
richting van zijn garage gevoercl 'heeft 'll, 
zonder enige door hem uitgeyoerde rijbe
weging nan te duiden, dan wanneer het 
feit voor een weggebruiker, zonder rna-:. 
namvre,- in de richting van zijn garage te 

(1) Verbr., 24 April 1950 (An·. Yerbr., 1950, 
blz. 524; B"ll. en PASIC., 1950, I, 579); 23 April 
1951 (zie hoger, blz. 497; Bnll. en PAsrc., 19.51, 
I, 586, en de nota). 

rijden, niet kan beschouwd worden als 
een uitvoerlng van rijbewegingen voorzien 
bij artikel 57, 1°, c, van gemeld regle
ment : 

Overwegende dat, blijkens cle vermeldin
gen van de bestreden beslissing, aanleg
ger, bij het verlaten van de Statiestraat, 
zijn weg niet heeft vervolgd, de snelheid 
van zijn voertuig tamelijk vertraagd heeft 
en het in de richting van zijn garage 
heeft gevoerd, na zijn linker richtings
a:mwijzer in werking te hebben gesteld; 

Overwegencle dnt het bestreden vonni.s 
uit die feiten afleidt ctat aanlegger een 
rijbewegi.ng ann het uitvoeren was, toen 
hij door verweercler werd aangereden en 
dat deze laatste, wien cle aanvang van 
cle rijbeweging clu'idelijk was gemaakt, 
denken mocht dat hij, de voorrang heb
bende, ongehinderd zijn weg zou kunnen 
vervolgen; 

Overwegende dat artikel 57, 1°, van het 
Algemeen Reglement de gevallen bepaalt 
waarin ieder weggebruiker voor de in be
weging zi.jnde weggebruikers de doorgang 
vrij moet la ten ; 

Dat een van die gevallen dit is waarin 
cle weggebruiker rijbewegingen uitvoert; 

Dat het woord « rijbewegingen ll in 
artikel 57, 1 o, litt. c, van dit reglement 
al de bewegingen bedoelt welke door een 
weggebruiker nan zijn voertuig gegeven 
worden en van aard zijn om het normaal 
verkeer van de voertuigen af te snijden; 

Overwegende dat uit de feiten, welke 
hij door een souvereine beoordeling vast
staand verklaart, de rechter over de 
groncl heeft kunnen afleiden, zonder enige 
bepaling van het Algemeen Reglement te 
schenclen, dat aanlegger een rijbeweging 
begonnen had, dienvolgens de verkeers
voorrang niet meer genoot en inbreuk 
op artikel 57, 1", litt. ·a, van bovenbedoeld 
reglement had gepleegd; 

Dat hij nlclus op aanleggers conclusies 
een passend antwoord heeft verstrekt en 
dat de veroordeling welke hij tegen aan
legger uitspreekt wettelijk gerechtvaar
rligrl is; 

Dat geen van beicle middelen opgaat; 
Overwegende, verder, dat de substan

Wlle of op straf van nietigheid voorge
schreven pleegvormen werden nageleefd 
en dat de opgelegde straffen wettelijk 
zijn; 

I 

II. Aang!aande de voorziening ingesteld 
tegen cle beslissing over de eis van de 
burgerlijke partij Boone en over de door 
aanlegger tegen Boone ingestelde eis : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del voorgesteld wordt en dat het Hof er 
geen van ambtswege opwerpt; 

Om die red en en, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger in de kosten en 
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veroordeelt hem tot de vergoeding van 
150 frank jegens verweerder. 

21 Mei 1951. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve;·, 
H. Simon. - GeUjlcl~tidende ooncl-usie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAIVIER. ~ 21 Mei 1951 

1° GENEESKUNDE. - VERDOVINGSMJDDE
LEN. - BEDROG. - BEGRIP. 

2° GENEESKUNDE. - VERDOI'INGSMID
DELEN. - VERKRIJGEN. - GENEESHEER. -
VERPLICHTING EEN BOEKHOUDING TE HOUDEN. 
- VOORWAARDEN. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDELING VAN VERSCHILLENDE BE
KLAAGDEN. - GEMEENSCHAPPELIJKE MIS
DRIJVEN EN PERSOONLIJKE MISDRIJVEN. -
HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT AL DE KOS
'l'EN. - VooRWAARDEN. 

1° Maalct een doo·r artilcel 21 van het lco
ninlclijlc besluit va.n 31 Deoembe;· 1930, 
omt;·ent de handel ·in slaap- en verdo-
1!ilngsmiddelen, verboden bedrieglijlc 
;widdel tot vfwlwijgen van verdovings
n~iddelen· ~tit, het jeit voo;· een genees
heer op een vom·solwijt een valse iden
titeit van de bestemmel'ing aan te d~ti
den, wannee-r het door dergelijlce aan
d~tid'img ·is dctt die geneesheer het ver
lcrijgen van verdovingsmiddelen moge-
lij 7c heejt gemaalct. ' 

2° De geneesheren 'Z'ijn enlcel dan ertoe 
geho·uden een boelchouding van de ve·r
ilovingsmiddelen die zij lcopen te holt
den, wannee;· de ald~ts gelcoohte hoe
veelheden deze overt?-effen bepaald bij 
artilcel 22 van, het lconinlclijlc besl·uit 
van 31 December 1930 of wannee;- z·ij 
bij versohe-idene apothelcers verdov1ngs
middelen kopen. 

3° Is onwettelijlc, de hoojdeUjlce ve;·oo·r
deling van twee beklaagden tot al de 
lcosten van de p~tbUeke vordering, wan
neer een van do lielclaagden slechts 
vemordeeld wonlt u·egens een deel van 
de ten laste van de andere belclactgde 
1xtststaand verklaarde misd;·ijven en dat 
het an·est niet 1:aststelt dat al de leas
ten in hun geheel doo;· het onde·rzoelc 
van de iwn beide belclaagden gemeen
sohappelij lee misdrijven noodzalcelij lc 
'loDerden gemaalct (1). (Strafwetb., arti
Iiel 50.) 

(1) Verbr., 13 Februari 1950 (Arr. Ve•·br., 
1950, blz. 380; Bull. en PAsiO., 1950, I, 409); 
22 J anuari 1951 (zie hoger, biz. 273; Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 326) en 5 Maart 1951 (Bull. en 
PASIC., 1951, I, 446). 

(VERAERT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Januari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste micldel : schencling van 
de artikelen 1, 19, 21, 28 van het konink
lijk besluit van 31 December 1930, 2, ali
neas 2 en 4 van de wet van 24 Februari 
1921 en, voor zoveel nodig, 196 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest aanlegger schuldig verklaart aan en 
veroordeelt wegens inbreuk op voormelde 
wetsbepalingen om door middel van een 
vals voorschrift, van een valse aanvraag, 
van een vnJse handtekening of van enig 
ancler beurieglijk middel, namelijk door 
het aanduiden als « bestemmeling » van 
mevrouw Bogers te Putte op het dokters
voorschrift van 13 April '1949, in werke
lijkheid voor hem zelf bestemde verdo
vingsmiddelen, te . weten, morphine-chlo
ride te hebben verkregen of getracht te 
verkrijgen met de omstandigheid dat hij 
een tak der geneeskunde uitoefent -
wanneer de bestanddelen van het bewezen 
verklaard 'misdrijf ter zake niet voor
lwnden zijn daar tot het verwezenlij
ken van de valsheid en, gevolglijk, 
van het gebruik van het valse ge
schrift, vereist is dat de valsheid be
trekking heeft op een feit welk de akte 
(hier het doktersvoorschrift} inhouden 
of vaststellen moet, voorwaarde die in 
onderhavig geval niet vervuld is vermits 
de vermelding van de naam van de zieke 
voor welke het verdovingsmiddel bestemd 
is, niet dient aangeduid en in feite door 
de artsen om reden van het beroepsge
heim vaak wordt verdoken, en dat kwes
tieuze vermelding niet de titel van een 
verplichting noch van een recht is : 

Overwegencle dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat aanlegger morphine
chloride heeft verkregen met behulp van 
het voorschrift van 13 April 1949, waarop 
een naam valselijk werd vermeld als 
zijnde die van de persoon voor w~lke het 
verclovingsmiddel was bestemd, en dat 
zij verklaart dat die vermelding wercl 
gedaan omdat aanlegger anders bewust 
product niet zou verkregen hebben; 

Overwegende dat artikel 21 van het 
koninklijk besluit van 31 December 1930, 
met de straffen voorzien door artikel 28 
van dit besluit, strafbaar stelt degenen 
die door een van de middelen welke het 
opsomt een verdovingsmiddel hebben ver
kregen of getracht te verkrijgen; 

Overwegencle dat een valse vermelding 
zoals bovenbedoeld, wanneer zij opzette
lijk worclt gedaan om het verkrijgen van 
een verdovingsmiddel mogelijk te maken, 
een bedrieglijk middel uitmaakt dat het 
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aanscbaffen of de paging tot aanschaffen 
van een verdovingsmidclel strafbaar stelt; 

Waarnit volgt dat het bescbikkend ge
deelte van het arrest wettelijk gerecht
vaardigd is en dat het midclel niet kan 
aangenomen worden; · 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 17 en 22 van het konink
lijk besluit van 31 December 1930, 97 van 
de Gronclwet, doorclat het bestreclen ar
rest, eerste ondercleel : aanlegger veroor
deelt wegens het niet -houclen van de boek
honding voorgeschreven door artikel 17 
van becloelcl koninklijk beslnit, alhoewel 
uanlegger geneesheer is, en dat niet arti
kel 17 maar wel artikel 22 van het ko
ninklijk beslnit van toepassing is op de 
geneesheren; tweede onderdeel : eenvou
llig vaststelt clat betichte vrij aanzien
lijke hoeveelheclen verdovingsmiddelen 
ook voor klienten in bezit heeft gehacl 
en hem op clie groncl veroordeelt, wanneer 
een geneesheer slecbts verplicht is tot 
het houden van cle door artikel 17 voor
ziene speciale boekbouding voor zoveel 
llij per jaar meer clan 30 gram morphine 
aankoopt : 

Overwegende clat nit het samenvatten 
van cle artikelen 17 en 22 van gemeld 
lmninklijk besluit blijkt clat de genees
heren dan alleen tot het houclen van 
de speciale boekhouding, voorgeschre
ven bij artikel 17, zijn verplicht, wan
neer de bij artikel 22 bepaalde voorwaar
clen zijn verenigd, ·onder meer wanneer 
zij per j aar meer clan het a an tal gram 
verdovingsmiddelen kopen uat in arti
kel 22 is bepuald, aantal dat voor de mor
phine onder vorm van zouten en haar 
preparaten dertig gram beloopt; · 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de vervulling van clie voorwaarden 
niet vaststelt en zich er toe beperkt te 
verklaren dat aanlegger « vrij aanzien
lijke hoeveelheden morphine in zijn be
zit had>>; 

Overwegende dat aldus het Hof in de 
onmogelijkheid verkeert zijn contr<Jle nit 
te oefenen over de wettelijkheid van aan
leggers veroordeling wegens het sub 
litt. B van de telastlegging bedoeld mis
drijf; 

W aaruit volgt dat het bestreden arrest 
niet naar de eis van artikel 97 van de 
Gronclwet gemotiveerd is; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het middel ambtshalve opgewor

pen-: schending van artikel 50 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
aanlegger, samen met een medebeklaagde, 
lloofclelijk in de kosten van eerste aanleg 
en van hoger beroep verwijst; 

Overwegende dat die medebeklaagde 
vervolgd wercl wegens dezelfde misdrij
ven als cleze ten laste van aanlegger ge-

legd, cloch dat hij tevens aan talrijke 
misdrijven, waaraan aanlegger vree:QJ.d 
is gebleven, schuklig werd verklaard; 

Overwegende dat aileen diegenen die 
wegens een zelfde misdrijf werden ver
oordeeld boofdelijk tot de kosten zijn ver
plicht, wanneer zij door een zelfcle von
nis of arrest veroordeeld worden; 

Dat nit geen enkel van de vermelclin
gen van het arrest blijkt clat al de kosten 
van de publieke vordering in hun geheel 
noodzakelijk werden gemaakt door het 
onderzoek van de twl:!e misdrijven waar
aan aanlegger en zijn medebeklaagde 
schuldig werden bevonden; 

Overwegencle dat, voor het overige, de 
substantH\le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden nn
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig· de wet is; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest doch aileen in zover het aan
legger veroordeelt wegens verzuim van 
het houden van de speciale boekhouding 
voorzien bij artikel 17 van het konink
lijk besluit van 31 December 1930 en hem 
jegens de publieke partij hoofdelijk met 
eeu medebeklaagde in de kosten van beide 
aanleggen . verwijst; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant der ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
cleelt aanlegger tot cle helft van de kos
ten; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar 
het Hof van beroep te Gent. 

21 Mei 1951. - 2° kamer. - VoMzitteT, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Simon. - Gelijkluidencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de '.rermicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 Mei 1951 

1" VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
~ STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE KIN
DERR-ECHTER OVER DE PUBLlEKE \'ORDERING. 
- VOORZlENING DOOR DE MINDERJARIGE EN 
DOOR DE VADER WANNEER DE BESLISSING NOG 
VOOR HOGER JlETIOEP DOOR IIET OPEN!lAAR 
MINISTERIE VAT!lAAR IS. - 0NONTVANKE

LIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - BESLISSING VAN DE KINDERRECH
TER DIE NOG VOOR HOGER BEROEP DOOR HE'l' 
OPEN!lAAR MINISTERIE VATBAAR 18, - DEFINI
TIEVE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE 
\'ORDERING. - 0NMIDDELLIJKE VOORZIENINO 
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DOOR DE MINDERJARIGE EN DOOR DE VADER. 
- 0NTVANKffiLIJKHEID. 

1" Is niet ontvanlceUjk, de door de min
cleJ·jarlge en door dezes 1Jader ingestelde 
voo'l'zien·ing tegen een beslissing van de 
l.:inclen·echter ove1· de pnblieke vorde
'l'ing zolwng cUe besUss·ing nog voor ho
[JC1' beroep door het openbaa1· ministerie 
vrttbaar is (I). (Wet van 15 Mei 1912, 
art. 32 en 64; Wetb. strafv., art. 413.) 

2° lV annee1· de lc·indeJ-rechteJ·, na een min
deJ·jaJ"ige te hebben berispt en hem aan
het toezicht van zijn oude1·s toever
trouwd te hebben, hem op tegenspraak 
tot schadeloossteUing jegens de buJ·ger
lijke part-ij veroo1·deelt en op tegen
spmalc de vade·r ve·rantwoo1·delijk voor 
clie vemordeling verlclaart, ·is de vooJ'
ziening, omniddellijk door de minde1·
ja1"ige en doo1' cle vader ingesteld tegen 
de over de b11-1'gerlijke vo1·de1·ing gewe
z·en beslissing ontvanlcelijlc niettegen
staande het open1Jaa1· ministerie nog 
'ilt hager beroep vermag te komen tegen 
rle ove·r rle p1t1ilielce vorrle1'ing gewezen 
beslissing (1). (Stilzwijgende beslissing.) 

(DE SMEDT, T. VANDERSTRAETEN.) 

ARREST, 

1-IE'l' 1-101<'; - Gelet op llet bestreden 
vmmis, op 17 Februari 1\Jol op tegen
spraak door de Kinderre<:llter te Dencler
monde gewezen ; 

Gelet op de voorziening op 24 Februari 
1951 ingesteld door aanlegger Jan De 
Smedt, handelende zowel in naam van 
zijn minderjarige zoon als in eigen naam ; 

I. ln zover de voorziening gericht is 
tegen de- beslissing over de publieke vor
dering : 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
de minderjarige Louis De Smedt berispt, 
hem terug aan de zorgen van zijn vader 
toevertrouwd, met opdracht voortaan be
ter toezicht er over te houden, en hem 
tot de kosteu veroordeelt; dat het .Jan 
De Smedt voor de veroordeling tot de 
kosten burgerlijk vei·nntwoordelijk ver
klaart; 

Overwegende dat op de datum van de 
voorziening deze beslissing nog vatbaar 
was voor hoger 'beroep door het open
baar ministerie (wet van liJ Mei 1912, 
art. 32) ; dat de voorziening dienvolgens, 
naar luid van artikel 413 van het Wet
boek van strafvordering, niet ontvanke
lijk is; 

(1) Verbr., 31 Maart 1941 (An·. Verbr., 1941, 
biz. 70; Bull. eli PASIC., 1941, I, 108, met de 
conclusie van het openbaar ministerie); 21 April 
1941 (Bull. en PAsrc., 1941, I, 150) ; 18 Maart 

II. In zover de voorziening· gericht is 
tegen de be:;lissing over de vordering 
van (~e burgerlijke partij : 

A. Over de voorziening door aanlegger 
namens zijn minderjarige zoon ingesteld : 

Over het middel, afgeleid nit de nietig
heid van het onderzoek van de politiecom
missaris van Lebbeke die namelijk zekere 
opzoekingen deed te Opwijk, dan wan
neer hij in deze gemeente onbevoegd was : 

-Overwegende dat nit geen stuk van de 
rechtspleging waarop het Hof acht ver
mag te slaan blijkt dat de bestreden be
slissing zou gegrond zijn op daden van 
onderzoek door de politiecommissaris van 
Lebbeke te Opwijk gedaan; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

B. Over de voorziening van aanlegger 
als burgerlijk verantwoonlelijke partij 
ingesteld : 

Overwegende dat aanlegger verzuimcl 
heeft bij zijn voorziening een authentieke 
uitgifte van de bestreden beslissing te 
voegen ; da t de voorziening eli en volgens 
niet ontvankelijk is (Wetb. van strafv., 
art. 419) ; 
, Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

21 l\'Iei 1951. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r, 
1-1. Bayot. - Gelijkluirlenrle conclusie, 
1-1. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUe1·, 1-1. Piret 
(van de Balie te Dendermonde). 

2e KAMER. - 21 Mei 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoNNJS 
DAT DE BEKLAAGDE VEROORDEELT EN DE DOOR 
HEM INGES'l'ELDE BURGERLlJKE YORDERING 
AFWIJST. - DOOR DE BEKLAAGDE VOORGE
STELDE MIDDELEN ONBEAN'l'WOORD GELATEN. 
- NIET GEMOTI\'EERDE BESLISSING. 

Is niet gemotivee1·fl, het vonn·is flat de 
beklaagcle vcmordeelt en rle floor hem 
in,qestelrle bw·gerlijke vordet'ing af
wijst, zonrler rle midrlelen te beant
wooJ·fle-n !lie h·ij, in 1·egelmat-ige concl·u
sies, had voorgestelrl betJ·effenrle zowel 
de tegen hem als rle doo1· hem inge
stelcle vo1·flering (2). (Grondwet, arti
kel 97.) 

1942 (ibid., 1942, I, 66); 19 Maar~ 1951 (zie 
hoge1·, biz. 411; Bull. en PASIC., 1951, I, 490). 

(2) Verbr., 27 Maart 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 532). 
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(VANFRAEOHE~f, T. WERNAERTS.) 

ARREST. 

HE'l' H\)F; - Gelet op het bestrellen 
vonnis, op 17 Februari 1951 gewezen in 
hoger beroep door de Correctionele Recht
bank te Hasselt ; 

Over het enig middel : scheucling van 
rirtikel 97 van de Grondwet, lloordat 
het bestreden vonnis, wijl het de door 
aanlegger regelmatig neergelegde conclu
sies niet beantwoordt, niet wettelijk ge
motiveerd is : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing welke zowel op de pu
blieke vordering als op de vordering van 
de burgerlijke partij Foriers ten laste 
yan aanlegger veroordelingen uitspreekt. : 

Overwegenlle dat aanlegger vervolgd 
wercl wegens onvrijwillige verwondingen 
(inbreuk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek) en wegens misdrijf tegen 
artikel 42 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934; dat hij tot een enkele 
straf en tot schadevergoeding jegens ver
weerder Foriers veroordeeld werd; 

Overwegende dat, bij regelmatig ter 
terechtzitting van de correctionele recht
bank neergelegde conclusies, aanleg·ger 
deed gelden dat verweerder Jozef Wer
naerts, door een rijbeweging in strijd met 
de bepalingen van artikel 57, fo, litt. c, 
van de W egcode nit te voeren, en door 
zijn voertuig· dwars en onverlicht op de 
door aanlegger gevolgde weg te plaatsen, 
voor cleze een onvoorzienbare hindernis 
had uitgemaakt, wat alle schuld in aan
Jeggers hoofde uitsloot; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt zowel de strafrechte
lijke als de burgerlijke veroorclelingen 
uitgesproken ten laste van aanlegger te 
steunen OD de enkele beschouwing dat de 
ten laste van beklaagde gelegde feiten vol
doende bewezen zijn gebleven door het 
nieuw ter zitting gedane onderzoek; dat, 
met het, door aanlegger bij conclusies 
ingeroepen verweermicldel niet te beant
woorden, het bestreden vonnis de in het 
middel aangecluide wetsbepaling geschon
den heeft ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de door 
aanlegger in zijn hoedanigheicl van bur
gerlijke partij ingestelde vordering : 

Overwegende dat, bij regelmatig v66r 
tle rechter in hoger beroep neergelegde 
couclusies, aanlegger, tot staving van 
zijn vordering, inriep clat verweerder 
W ernaerts de bepalingen van artikel 57, 
1°, van de Wegcode had geschonden en 
dat hij daarenboven, niet zoveel mogelijk 
naar links had uitgeweken, zoals arti
kel 31, 2°, van dezelfde code het hem 

voorschreef, maar over een groof ge
deelte van de rechterzijde van de door 
aanlegger gevolgde weg stilstond; dat zijn 
voertuig ten slotte, daar het niet voor
zien was van een naar achter uitstralencl 
rood licht, door aanlegger niet kon ge
zien worden, en dat deze drie fouten de 
oorzaak van de door aanlegger geleden 
schade waren ; 

Overwegende dnt de correctionele 
rechtbank de door aanlegger tegen Wer
naerts, beklaagde, en tegen Parmentier, 
·burgerlijk verantwoordelijke, ingestelde 
vordering afwijst door zijn beslissing te 
staven op de enkele reden dat de ten 
laste van vV ernaerts gelegde feiten, zijnde 
de inbreuk OD artikel 57, 1°, van de Weg
code en het misdrijf tegen de artike
len 418 en 420 van. het Strafwetboek, niet 
op voldoende wijze door het nieuw ter 
terechtzitting getlane onderzoek bewezen 
zijn gebleven; 

Overwegende dat uit dit motief niet 
blijkt dat de rechter zou nagegaan heb
ben of, zoals aanlegger het beweerde, be
klaagde Wernaerts de fout had begaan 
de voorschrlften van artikel 31, 2°, van 
de Wegcotle niet na te leven, en deze van 
het naar achter uitstralend rood licht 
van zijn vrachtwagen niet te hebben doen 
branclen, en of cleze feiten een onvoorzich
tigheid uitmaakten welke slagen of ver
wondingen aan een derde veroorzaakt 
hadden; 

Dat het vonnis, clienvolgens, artikel 97 
van de Grondwet schendt; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen vonnis behalve in zover het uitspraak 
doet over de tegen verweerders Wernaerts 
en Parmentier ingestelde publieke vorde-

. ring; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Has
selt en dat melding er van zal gemaakt 
worden OD de ll:ant van cle gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt elke 
verweerder tot een derde van de kosten ; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de 
Correctionele Rechtbank te Tongeren, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

21 Mei 1951. - 2° kamer. - VoonzUteT, 
H. Louveaux, voorzitter. - vm·slaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijlcll/.i(lende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Ple'iter, H. Jenne 
(van de Balie te Hasselt). 

2e KAMER. - 21 Mei 1951~ 

VEJRV .ALSING V .AN EETW .AREN. 
BaTER. W'ET VAN 8 JuLi: 1935. - IN-
BREUK OP ARTIKEL 20 VAN DIE WET. 
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CoRHEOTlONELE S'l'HAF. - VEHElST ZEDE
LIJK BESTANDDEEL. 

Opdat het misd'l'ijf, voo1·zien bij arti
lcel 20 van de wet van 8 J~tli .1935 be
t1·effencle bote1·, ma1·gcwine, bereicle vet
ten en a.ndem eetbare vetten, met de bij 
nrtikel 23, pwrag1·actt .1, 2°, van zelfde 
wet bezHwlde co1·1·ectionele strctf zou. 
ku.n.nen gest1·att worden, moet, doch 
volstctnt · het dat het wetens gepleeyd 
werd (1) ; er wonlt niet ve1·eist dat de 
dade1· met kwade tmu.w zou. hebben ge
handeld. 

(DE JUNGE.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 20, lid d, van de wet van 8 Juli 
1935, doordat het bestreden arrest aanleg
ger aan de hem ten laste gelegde overtre
ding van bovenbecloelde wetsbepaling 
schuldig verklaart, alhoewel voor de 
strafbaarheid van bewust feit vereist 
wordt dat de dader wetens, dit is met 
kW<lcle trouw, dat feit gepleegll heeft, dan 
wanneer aanlegger gehandelcl heeft met 
het oogmerk om zijn verlies, hetwelk aan 
de nalatigheid van een knecht client toege
schreven, tot het onvermijdelijk minimum 
te beperken, het is te zeggen met een oog
merk dat kwade trouw uitsluit : 

Overwegende dat voor de strafbaarheid 
van de iii artikel 20, lid d, en artikel 23, 
paragraaf 1, 2°, van de wet van 8 .Tuli 
1935 vermelde feiten volstaat dat de da
der ze wetens verricht, dat geenszins 
vereist wordt dat hij · met kwade trouw 
gehandeld heeft; 

Dat de drijfveer welke, naar aanlegger 
beweert, hem tot het plegen van bedoelde 
feiten heeft aangezet, geenszins uitsluit 
<lat hij wetens gehandelcl heeft ; 

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

van artikel 97 van de Grondwet, wegens 
strijdigheid der beweegredenen waarop 
het bestreden arrest is gegrond. volgende 
uit de onverenig·baarheid V>J n de veroor
deling wegens het feit dat door artikel 498 
van het Strafwetboek stratbaar is ge
steld (bedrog omtrent de aard of de oor
sprong van de verkochte zank) en de vrij-

(1) Zij die, onwetens, de bepalingen van ar
tikel 20 van de wet van 8 J uli 1935 overtreden, 
zijn insgelijks strafbaar; maar zij kunnen 
slechts tot een politiestraf veroordeeld worden 
(art. 23, par. 5, 2', van gemelde wet). 

VERBR., 1951. - 35 

spraak van aanlegger wegens de hem ten 
laste gelegcle vervalsing van boter : 

Overwegende clat aanlegger vervolgd 
wercl wegens verschillende feiten, on
der meer deze voorzien en strafbaar ge
stelcl door artikel 20, lid d, van de wet 
vau 8 Juli 1935 (betichting A) en door 
artikel 498 van het Strafwetboek (betich
ting 0); 

Dat cle bestreden beslissing aanlegger 
aan bovenbedoelde feiten schuldig ver
klaart en hem wegens die feiten veroor
deelt tot een enkele straf van 100 frank 
boete, verhoogd met 90 deciem en ver
vangbaar, in geval van niet betaling bin~ 
nen de wettelijke termijn, door een ·ge
vangenisstraf van een maand; 

Overwegende dat het middel de betich
ting 0 alleen betreft; dat, zo het gegrond 
bevonden werd, de uitgesproken straf 
clesniettemin door de schuldigverklaring 
aan het feit der betichting A (wet van 
8 .Juli 1935, art. 23) gerechtvaardigd zou 
blijven; 

Dat aanlegger aldus geen belang heeft 
bij zijn micldel, hetwelk clerhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende bovPndien dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

21 Mei 1951. - 2e kamer. - V oorzUter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslagyeve1·, 
H. Simon. - Gel'ijlcl·uidende conclltsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Dauwe 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

2" KAMEl\. - 21 Mei 1951 

STRAF; - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
, lDENDAADSE SAMENLOOP. - CONOLUSIES VAN 

HET OPENBAAR MINISTERIE WAARBIJ BETWIST 
WORDT DAT EEN ENil:ELE STRAF ZOU KUN
NEN TOEGEPAST WORDEN. - BETWIS'l'ING GE
STEUND HIEROP DA'l' DE MISDRIJVEN GEEN OP
ZET'l'ELIJKE MISDRIJVEN ZIJN. - VONNIS OAT 
WEGENS DE EENHEID VAN OPZET TOT EEN EN
KELE STRAF VEHOORDEELT. - BESLISSING 
DIE NIET GEMOTIVEERD IS. 

Is niet gemoUvee1·d, het vonnis dat, na te 
hebben vastgesteld dat onderscheiden 
door de belclangde gepleegde misdrijven 
de ltitvom·ing van een enlcel misdadig 
opzet ltUmalcen en, op g1·ond van die 
Vltststell'ing allee1L, de belclaagde slechts 
tot een enkele strat ve1'001'deelt, dan 
wanneer, in 1·eg~lmatig genomen conclu-
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sics, het ope11banr mi11iste,l"ie haclstawncle 
[JChourlen clat de eenheicl vnn opzet niet 
wetteUjk kon cw11gellomen 1vonlen orn
rlat cle miscl'l'ijven oeen opzettelijke 
111isrlrij-ven 11 itrnnnkten (1). 

(PHOCCrucen DES-KOi\"INGs- TE BHUGGE, 
'1'. DE~'ER.) 

ARREST. 

HET HOW; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 Februari 19:)1 in hoger beroep 
gewezen tloor tle Correctionele Hechtbank 
te Brugge; 

Over het enig micldel : schemling van 
cle artikelen 1 en 2 van de besluitwet clcl. 
:n J amiari Hl46 betreffende de contr6le 
ntn tle reizigers in de logementshnizen, 
!13 van het Strafwetboek en 97 van de 
Gronclwet, cloorclat het bestreden vonnis 
sleehts een enkele straf heeft nitgespro
ken wunneer .twaalf misclrijven tegen de 
bepalingeu van artikel 1 van voormelcle 
bPslnitwet gevll·c>gcl wenlpn en dnt llet 
verklaanl lleeft dat al cleze feiten het nit
werksel van eenzelfde strafbaar opzet 
waren en cle lwstnnddelen van eenzelfcle 
voort.gezet misdrijf nitmaakten : 

Overwegencle clat verweercler vervolgd 
wercl om, als logementhoucler, verzuimcl te 
hebben het sonche-boekje, ten einde in
scllrijving, daclelijk voor te leggen aan 
twaalf vreemcle personen die in zijn hotel 
slie11en of er een nacht doorbracllten; 

Overwegende dat deze feiten door de 
artikelen' 1 en 2 van de besluitwet van 
;a J anuari 1946 voorzien en met corn~c
tionele straffen beteugeld zijn; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, hoewel vaststellende clat verweer
cler op Hi, 16, 26 en 27 Juli 1950 verzuimd 
had zijn souche-boekje aan twaalf per
sonen voor te leggen, bij toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek te zijnen 
laste slechts een enkele straf uitsprak, 
omdat vermelcle feiten « het uitwerksel 
vau eenzelfde misdadig opzet zijn, en al
!lus de bestancldelen van eenzelfcle voort
gezet misdrijf uitmaken >> ; 

Overwegencle dat, voor de recllter ln 
lloger beroep, llet openbaar ministerie 
Hcllriftelijke vorderingen had genomen 
tot toepassing van een straf per niet inge
schreven persoon; dat llet openbaar mi~ 
nisterie cleze vorderingen rechtvaarcligde 
op grond van de beschouwing dat de een
heid van· opzet, die een specifiek bestand
cleel is van het voortgezet misdrijf, in on
derhavig geval niet vermocht aangenomen 
te worden; het misdrijf voorzien cloor de 
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
31 .J anuari Hl4G geen opzettelijk misclrijf 
zijncle; 

(1) Zie de voetnol:'L, getekend R. H., onder
aan bet arrest in Bull, en PAsrc., 1951, I, 636. 

Overwegencle cla t, met zich er toe te be
perk en vast te stellen clat de feiten het 
nitwerksel warcm van een enkel strafbaar 
opzet en een voortgezet misdrijf uitmaak
ten, het vonnis geen passend antwoord op 
de vorderingen van het openbaar minis
terie verstrekt heeft; 

Dnt llet, clienvolgens, artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft; 

Om clle redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onclerllavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van cle Reclltbank van eerste aanleg te 
Brngge en dat melding er van zal worden 
gemnakt op de kant van het vernietigcl 
vnnnis; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Correc
tione1e Rechtbank te leper, nitspraak 
cloencle in lloger beroep. 

21 lliei 1!):)1. - 2c kamer. - Vom·zitter, 
H. Louve,n1x, voorzitter. - Verslc~f}{!ever, 
H. Bayot. - GelijJ.:,l,u:iclemle concl1f,s-ie, 
H. Raonl Hayoit de Termicourt, eerste 
ndvocnnt-generaal. 

2" KAMER, - 21 Mei 1951 
1° IU\:CHTBANKICN. POLITIEREOHT-

BANK EN CORHECTIOKELE HECH'l'llANK. 
VEBMELDING, IN DE DAGVAARDING, VAN DE 
PLAATH VAN RET :!;liSDIUJ!C. - BEVOEGDHEID 
OM DEZE YERMELDING 'fE VERBE'l'EREN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- lliEMOIUE. - VoORZIENING DOOR DE BUR
UEHLIJKE PAR'l'r:J. - 1\iEMOHIE '!'Ell. GHIFFIE 
VAN HE'f Ho~" VAN VERBREKING NEERGELEGD. 
- TmlSENKOMS'l' VAN EEN ADI'OCAA'f BIJ DI'l' 
HO~' YEREIST. 

1° De poUf'ie1·echtbnnk en de C01Yect-ionele 
rechtbwnk zijn bevoegcl om cle in de da.q
vnanlin g vermelcle ft(I,'IUluhling 1iWn de 
plants vnn het mis(ll'ijt te verbete1·en. 

2° is niet ontvnnkeUjk, cle me11W1'ie vnn 
(le U'll'l'gerlijke pn,rUj, aanlegste1· in. 'Ve'r
liJ'elcinrJ, wellce cloo1· clie pa!'tij zelt, zon
cler t·u,ssenlcomst van een nclvocnat bij 
het Hot vnn verbreki-ng, ter {!rijjie van 
llnt Hot neergelegrl wenl (2). (Wet b. 
strafv., art. 424.) 

(YERSCHHAEGEN, T. LECLE~".) 

ARREST. 

HEll' HOF; - Gelet ov het bestreden 
vonnis, O]l 28 Febrnari 1951 in hoger be-

(2) Verbr., 13 October 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 417); 11 Juli 1949 (A1·r. -J'e,,br., 1949, 
blz. '176; B11ll. en PAsrc., 19,19, I, .548); 5 Juni 
1950 (ATr. T'e,-/n'., 1950, biz. 621; Bull, en 
PASIC,, 1950, I, 702). 
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roep gewezen door de Oorredionele Recht
bank te Dendermonde ; 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 140 van het Wetboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 
doordat, eerste onderdeel : de Rechtbank 
van politic te Lokeren in eerste aanleg 
en de Oorrectionele rechtbank te Dender
monde in hoger beroep kennis hebben ge
nomen van de publieke vordering wegens 
een inbreuk op het Algemeen Reglement 
up cle verkeerspolitie, gepleegd op het 
grondgebied van Zeveneken, gemeente die 
deel uitmaakt van het kanton Lochris1i 
en van het gerechtelijk arrondissement 
Gent; tweede onderdeel : het bestreden 
vonnis aanneemt dat het ten laste van 
eiser gelegd feit en dit ten laste van ver
weercler gelegd verknocht zijn wanneer 
slechts een materieel feit werd gepleegd, 
zodat het onmqgelijk is toezicht uit te 
-oefenen over de bevoegclheid van de rech
ter, daar uit de motivering van het von
nis volgt dat deze aanneemt dat het feit 
terzelfder tijd in twee verschillende Iran
tons gepleegd werd : 

Overwegende dat, blijkens de regehna
tig voorgelegde processtukken, verweer
der Leclef, naar aanleiding van een aan
rijding tussen de autowagen dien hij 
stuurde en het door eiser geleid auto
voertuig, op verzoek van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij de Recht
bank van politie te Lokeren voor dit 
rechtsprekend college gedagvaard wert! 
nit hoofde van te Lokeren, op 3 Septem
ber 1950, inbreuk te hebben gepleegd op 
artikel 27, 1°, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 en dat Leclef aanleg
ger voor gezegde rechtbank deed dag
vaarden uit hoofde van, tussen Lochristi 
en Lokeren, op het gronclgebied van 
Zeveneken, de 3 September 1950, voor
meld artikel 27, 1 o, te hebben overtreden; 

Dat de eerste rechter, oordelende dat 
beide zall:en samenhangend waren, ze sa
menvoegde; 

Dat hij bij zijn vonnis, waarheen; des
aangaande, de bestreden beslissing ver
wijst, verklaart dat bewuste aanrijding 
pluats heeft gehad te Lokeren-Nieuw
poort; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de eiser ten laste gelegde 
feiten bewezen zijn gebleven zoals zij door 
de eerste rech ter omscllreven werden ; 

Dat aldus zowel de eerste rechter als 
llet bestreden vonnis zonder tegenstrij
digheid of dubbelzinnigheid beslist hebben 
dat het strafbaar feit, welke zij ten laste 
van eiser bewezen verklaren, op het ge
biecl van de gemeente Lokeren en niet op 

_dat Yan de gemeeute Zeveneken gcvlePg'll 
werd; 

Dat geen van de onderdelen van het 
midclel in feite opgaan ; 

En overwegende clat de substantiiHe of 
up straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Aangaande de voorziening tegen de 
beslissing gewezen over de vordering van 
de bnrgerlijke partij Leclef : 

Ove.rwegende dat, geen bijzonder middel 
wordt voorgesteld en dat llet Hof er geen 
van ambtswege opwerpt; 

III. Aangaande de voorziening tegen 
de beslissing gewezen over de burgerlijke 
vordering door eiser ingesteld tegen 
Leclef : 

Overwegende dat eiser, in hoeclanig
lleicl van burgerlijke partij; reclltstreeks 
aan de griffie van llet Hof een memorie 
tot staving van zijn eis tot verbreking 
l1eeft overgemaakt ; da t die memorie niet 
is ondertekend door een advocaat bij het 
Hof van verbreking en dientengevolge 
als niet overgemaakt client beschouwd 
(Wetb. strafv., art. 424, al. 2) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-· 
ning ; veroordeelt eiser tot de kosten en 
tot een vergoecling van 150 frank jegens 
verweerder. 

21 Mei 1951. - 2" kamer. - Voonzitte·r, 
H. Louveaux, voorzitter. - Versla.ggever, 
H. Simon. - Gelijlcluidende conclu.sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 21 Mei 1951 

VOOHZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. - STRA~'ZAKEN. - BESCHIKKlliG 
\'AN YERWI.JZIIiG NAAR DE CORRECTIOiiELE 
RECII'l'BANK WEGENS EEN GECORRECTIONALI
SEERDE MISDAAD EN WEGENS EEN WANBEDRIJF. 
- .ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING OAT HET VERZET ONONTVAN
KELIJK ~ERKLAART. 0NMIDDELLIJKE 
VOORZIENING NIET ONTVANKELI.JK. 

Is niet ontvanlcelijk, de v66r het eindar
rest doo1· de belclaagde ingestelde voor
ziening tegen een an·est vctn de Ieamer 
van ·inbesch·u.ld·iginrrstell-ing dat het ver
zet afwijst weUc door hem gedaan werd 
tegen een beschUclcing van de raadlcanwr 
waarbij, zonde1· dnt bij cleze ·raadlcanwr 
een betwist-i.nrJ betrefjencle de bevoegd
heicl van het onderzoelcsge1·echt wm·d 
aanhangig gemaalct en zonder dat ambts-
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halve rler.qeU:ike betwisU!Ilg wenl opge
IIJOI'J!Cil, hij 'WC.f/CIIS CCI! .f/CeO·ITCCtiona.U
seC·I,"dC misrlcuul en wegens cen wan1Je
rll"'i:if I War de coPrecUoncle ·recl1 tban k 
renve.zen wonlt (1). (Wet b. strnfv., arti
J•el 416.) 

(VAN GYSEL.) 

ARREST. 

HE'J: HOF; - Gelet op de bestreden 
nrresten door het Hpf van beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
op 6 Maart 1951 gewezen; 

Overwegende tlat de bestreden arresten 
l!et ver11et niet ontvnnkelijk hebben ver
kl aarcl cla t eisers gedaan hadden te
gen de beschikking van de raadkamer 
van de Correctionele rechtbank te Brugge 
die hen met inachtneming van verzach
telHk omstancligl!eclen wegens vnlshei<l in 
geschriften en gebruik ervnn en wegens 
wunbedrijven naar de correctionele recllt
bank verwezen had; 
, 0yerwegenc1e dat, naar luid van arti

kel 416 van het W etboek van strafvorde
ring, de voorbereidende arresten en de 
arresten van onderzoek niet het voorwerp 
vun een olllllidtlellijke voorziening kun
nen uitmaken tenzij zij over een betwis
ting betreffende de bevoegclheid uitspraak 
hebben gedaan; 

Overwegende dat de bestreclen arres
ten geen betwisting betreffende de be
voegclheid beslechten; 

Dat de voorzieningen, clerhalve, niet 
ontvankelijk zijn; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt eisers tot cle kosten. 

21 Mei 19;)1. - 2e kamer. - VoorzUte1·, 
H. Louveaux; voorzitter. - Versluggever, 
H. Beirs. Gelijlclu.iclencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
ud vocaat-generaal. 

l" KAMER. ~ 24 Mei 1951 

1° lVIIDDICLEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - AnBElDSONGEVAL. 
- VoRDERING VAN DE WEDUWE VAN RET 
SLACHTOFFER 'l'EGEN RET 
VOOR HERSTELLING DER 

SPECIAAL FONDS 
SCHADE VOORT-

SPRIJITENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN INGE
YOLGE OORLOGSFEITEN. - AANVRAAG OM VER
GOEDINGSPENSlOEN DOOR HAAH BIJ HE'r lVIINIS
TERIE VAN WEDEROPBOUW INGEDIEND. 

(1) Verbr., 13 Juli 1925 (Bull. en PAsrc., 1925, 
I, 343); 2 Mei 1950 (ibirl., 1950, I, 619) ; 
19 Maart 1951 (zie hoger, blz. 419; Bull. en 

SPECIAAL FONDS DA'J' Z!CH ERTOE BEPERKT 
HEE~"l' Y66R DE HECHTEit OVER DE GROND 'l'E 
CONCLUDEHEN TOT SCIIORSING VAN RET VON
IllS 0\"lcU DE YORDERHG, TOT NA ADMINII:i
TRATIE\'E BESLHlSlNG 0\'ER DE AANVRAAG. -
i"\:IIDDEL DOOR HEl' FONDS AFGELEID HIERUU' 
DAT HET VERGOEDINGSPENSIOEN EEN IlORFAI

TAIRE \'ERGOEDlNG ZOU PITMAKEN EN DE 'l'OE
KI£1\Nli'\G VAN OM RET EYEN WELKE ANDERE 
VERGOlWmG ZOU UITSLUITEN. - NIEUW 
~HODEL. - 0NONTVANKELIJK. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - BIJ DE RECH
TER AANHANGIG GEMAAKTE \'ORDERING TOT 
BE'l'ALING VAN DE WE'l'TELIJKE LIJFRENTE AAN 
HE WEDUWE VAN HET SLACHTOFFEB •. - WE
DD,VE YAi\' HE1.' HLACHTOii'Ji~ER D1E EEl'{ AAi\'

\'RAAG OM VERGOEDINGSPENSIOEN HEEF'l' INGE
DIEl\'0. - GEEN HCHORSING VAN HET VONNIS 

TOT NA DE 1\UNISTEHIELE BESLISSJNG OVER DE 
AANVRAAG. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - VEROORDELING 
\'AN RET SPECIAAL FONDS TOT BETALING VAN 
DE \VKl'TELI.TKE LIJirREN'l'E AAN DE VVEDUWE 

VAN HE'l' SLACHTOFFER. - VEROORDELlliG 
GESTEUND HlEROP DAT HE WERKMAN RET 
SLACRTm'~'ER IS GEWEEST VAN EEN ARBEIDS-
01\Glc\"ALb' IN WELKER OORZAAK EEN OORLOGS
FEIT Y ORKOMT. - GEEN VERPLICHTING 
YOOR DE RECH'l'ER NA TIC GAAN OF DE VVEDUWE 
AANSPRAAK OP EEN YERGDEDINGSPE~~IOEN VER
MOCIIT 'l'E MAKEN. 

1° Js nie·ttw en, clerlwke, tl'iet O'llt'!:a'llh:e
lij k het rn·iclde~ cloor het Spec·iaal JJ'oncls 
voo;· herstelling cle1· schade voo·rtspru·i
tencle -wit arbeirlsonge-vctllen ingwvolge 
oorlogsfeiten afgele-id hientit flat het 
pens·ioen waamp de werlttwe van het 
slachtojJe1· ove1·eenkomsUg rle samen
{!eorclencle wetten op de ver{!Oe(lin{!s-
1Jensioenen aansprcutk zott 7ctt1vnen ma
lcen, een jo1·faitui1·e ve;·goecliny zott 
·witmnlcen waa;·floor de toelcenning van 
om het even welke andere vergoe
ding voor het ze~jde schallelijlc feit uit
r;esloten wol'(lt, wam1we·r, v66r de rech
ter ove·r rle grond, het Speciaa·l Fonds 
zich ertoe beperlct heejt te conc~ttcleren 
tot de scho·rsiny vun het ,;onn·is bet;·ef
fencle de toel<ennf,ng ,;an een lijj1·ente 
totrlat de Dienst voo;· oo1"logsslachtof
jers ze~f over de uan;VJ·aag vwn pensioen 
een beslisshtg zott genomen hebben claar 
de weclttwe geen twec vergoerlingen zou. 
mogen samenvoegen. 

2° Geen enlcele wetsbepaling legt aan de 
1·echte1· op bij wake een vorrleJ"ing tot 
-vergoeclin g van de uit een a·rbeidsonge
val voortvloeien de schacle aanhangig ·is 
gema.alt,t, zijn vonnis te schorsen tot na 
de ministe'l'i,iHe beslissi'II[J, over een cloo;· 

PASIC., 1951, I, 498); zie .ook verbr., 3 Maart 
1930 (Revue de droit pi:nal et de cTiminologie, 
1930, blz. 356). 
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rle wedtt'We 1:an het slachtofjer iU{/C
diende aanvraa_q van pensioen. 

3° Is tcettelijk, rle besl'issin_q die het StJe
ciaal F'onrls voor herstell'in_q rler schacle 
t'oortsp1·uitemle 11it arbeids011.rJC'!:a.llen 
1nyevolge oorloysfeUen tot betaUng van 
een lijfrente nan rle toerluwe 'L'nn het 
slnchtofjer vemo1·rleelt wnnnee1· zij 
vaststelt rlnt rle we?'lcman. in rlieHst van 
rle Nationale Mnatsr-lwppij der Belgische 
S1J001'Wegen, op 13 Mei 1940 het slachtof
fer is geweest 'L'an een a.1·be·irlsnnyeval 
lletwellr nan een luchtbombanlement toe 
te u;ijten is en cum 1Diens yevnlyen 
hi:i np 24 il1ei rlaaroproluenrl nve·rleed. 
De rechte1· nve·l' rle f11·oncl was niet ver
plicht te nnrlerzoelcen of de wecluwe geeu 
nanspraalv op een veryoeclingspensioen 
lwn malcen. 

(HPECIAAL FONDS VOOR HETUl'n~LLING DER SCHADE 

\'OOR'l'SPRUITENDE Ul'l' ARTlEIDSONGEVALLEN 
INGEI'OLGE OORLOGSFEI'l'EN, T. ROHYNS, WE

DUWE BEYLEMANS EN NA'l'IONALE MAATSOHAP

PI-J DEll BELGIBOHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 Januari 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg te Leuven gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending vDn 
de artikelen 1, en in het bijzonder 1, 
a linea 4, 2, 0n in het bijzonder 2, litt. 1, 
2i, en in het bijzonder 21, alinea 1, 35, 
en in het bij.zonder 35, nlinea 2, 52, en in 
het bijzoncler 52, pnrDgrnnf 2, van de 
wetten op de vergoedingRIJensioenen, sn
mengeordencl door besluit van de Regent 
vnn 5 October 1!J48, 1, parngrafen 1 en 2, 
litt. f en ff, van de besluitwet van 9 'Fe
bruari 1945 tot invoering van een voorlopig 
stelsel van voorRcllotten op vergoeclings
pensioenen ten bate van sommige slachtof
fers van nit oorlogsfeiten voorspruitencle 
licllamelijke schade, 1 en 5 van de wet 
vnn 5 Maart 1935 betreffende de plichten 
ilPr mnbtenaren in oorlogstijcl, enig arti
kPl van de wet vnn 5 Maart 1935 betref
fende de stant~burgerR die, bij vrijwil
lige. dienstneming of bij opeising, in oor
logstijcl de wcrking der openbare diensten 
moeten verzekeren, 1 van het. besluit van 
20 September 1940 betreffencle uit de nor
log van 1940 voortvloeiemle burgerlijke 
oorlogBpe!lsiocnen, 1 van clp bPRluitwet 
van 19 September 194[) l10urle!1(h• over
g:mgRmantregelell betreffencle vergoedin
gen en ]>ensio0m•n van burgprlijke oor
logsslnehtoffers, 1 van de wet van 1 April 
HHR homlenrh' overgnngsmantregelen be
treffende vergoeclirgl·n nan bnrgerlijke 
oorlogsslnchtoffers 1940-1945, 1 en 15 van 
de wetten op het ann de burgerlijke oor
logsslachtoffers te verlenen herstel samen-

geordend door koninklijk besluit van 
19 Augustus 1921, 13, 14, 15, 20 van het 
besluit van n Augustus 1941 betreffende 

· de vergoecling vnn rle schnrlP voortsprui
tende nit arbeidsongevallen in welker oor
zaken een oorlogsfeit voorkomt, enig ar
tikel van llet besluit vnn cle Regent van 
19 Mei 1945 een einde stellende aan de 
tijclelijkP gelcliglwicl van het beslnit van 
!l Augustus 1(141, 1 vnn clp besluitwet van 
19 Mei 1!145 betreffende de vergoecling vnn 
de schade voorts1n·uitencle nit nrbei<ls
ongevallen in welker oorzaken een OOl'logs
feit voorkomt, 13, 14, 15 Pn 20 van de bP
palingen voorgeP.cllreven door gezegd arti
kel 1 van de besluitwet vnn 19 Mei 1945 
in vervanging vnn cle bepalingen van de 
besluiten van 9 Augustus 1941 en 11 Fe
brnnri 1943, 3 Yflll de beslnitwet van 
5 l\Iei 1!J44 betreffende de beslniten ge
nomen en de andere bestuursdaden tij
dens de vijanclelijke bezetting verricht, 
door ile secretarissen-generanl en rloor hen 
clie dezer bevoegclheclen llebben uitgeoe
fend, J, en in h0t bijzonder 1, aline a 'R 1 
en fi, van rle wetten betreffencle dP Y<'l'
goeding der schade voorts]1ruitende nit d0 
arbeidsongevallen, samengeorclend door llet 
koninklijk besluit vnn 2R llept0mber 1!l.'11, 
cloordat, om het beroepen vonnis te beves
tigen, wanrbij verweerster. c]p Nntirmnle 
J\1aatRchnppij cler nelgische Spoorwegen, 
bniten zaak "'orrlt g0steld en·waarbij aan
leg·ger veroordeeld worclt nan verweerster 
Scbyns. wer1uwe BeylemnnR, een lijfrente 
te betalen, en om het rloor a nnl0g;ger ingt'
roepen mid del tot uitRtel te verwerpen, 
llet bestreden vmmiR, na er op te hebben 
gewezen clat llet toevallig overlijden 
van Beylemans do01' een oorlogsfeit ver
oorzaakt werd, zodat, in principe, aanleg
ger tot het betalen van de wettelijke ver
goeclingen moet veroorcleeld worden, en nn 
te hebben vnstgesteld dat verweerster 
Schyns, bij toepassing vnn de wet vnn 
5 Maart Hl?.'i en de b0sluitwet van !l FP
brnari 1945, een nnnvrnag tot vergoerling 
bij . cle Dienst voor burgerlijke oorlogs
stachtoffers heeft ingediend, hierop steunt 
dat « de N. M. B. S. niet betwist dnt 
het slachtoffer van het ongeval een bnr
gerlijk gemobiliseerde was en akkoord 
gnat clat grzegde dienf:t inclerdnnd ht'
voegd is om aan de burgerlijke gemobi
liseerden de vergoedingen toe te kennen "• 
doch voor zoveel deze om herstelling te 
bekomen over geen ander verhaal h~>
schikken, namelijk tegen cle werkgever; 
... (dat) clez0 h0el logiseh0 zienswi.ize bP
vestigd worclt door de inlichtingen ver
schaft door bemidde ling van cl e Dienst 
voor burgerlijke oorlogsslachtoffers; clat 
llet in iecler geyal blijkt clat de smnen
voeging van de vergoeclingen onmogeli.ik 
is, daar gezegde clienst bij w0lke, zoals in 
onderhavig gevnl. een vraag tot vergoe
cling aanhangig is terzelfdertijcl als bij 
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het S]wciaal Fonds, dit laatste verwittigt 
en aileen dan tussenkomt om gebeurlijk 
bet verschil uit te keren dat zou kurmen 
bestaan tnssen de door het Speciaal Fonds . 
betaalde vergoecling en de vergoedingen 
vastgestelcl door de Dienst voor burger
lijke oorlogsslachtoffers ''• dan wanneer het 
ann de weduwe van een << burgerlijk ge
mobilh;eerde '' verschuldigrl vergoedings
pensioen toegekend wordt krachtens arti
kelen 1, ~ •. litt. ·i, en 21 van de snmenge
ordende wetten op de vergoeclingspen
sioenen en artikel 1, paragraaf 1, en pa
J'agraaf ~. litt. f en g, van de besluitwet 
van 9 Februari 1945, dit pensioen een for
faitaire vergoeding uitmaakt en de toeken
ning, van alle andere vergoeding voor 
hetzelfde scharlelijk feit uitsluit (schen
ding van artikelen 1, 2, 21, 35, '52 van ge
zegcle wetten, 1 van de besluitwet van 
9 Februari 1945, l en 5 van de wet van 
:i Maart 1935, enig artikel van de wet van 
5 l\'Iaart 1935, 1 van het besluit van 20 Sep
tember 1940, 1 en 15 van de bi.i koninklijk 
besluit vnn :t!l Augushis 1~21 snmengeor
rlencle wetten, l van het koninkli.ik besluit 
van 19 September 1945, 1 van de wet van 
1 Avril 194R) ; waaruit volgt dat fle rech
ter~ over de gronrl de vergoeding van bet 
hewust ongeval niet ten laste van aanleg
ger mochten leggen, en, althans, het ge
<ling moesten schorsen tot wanneer op de 
rloor verweeJ;ster Schyns ingediende aan
\Taag tot bet.aling van een vergoedings
pensioen een beslissing zou getroffen zijn 
(schencling van rle andere hierboven arm
geduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat aanleggpr in ZIJD 
v66r de rechter in hoger beroej} geno
men conclusies deecl opmerken dat de 
weduwe Reylemans een aanvr:1ag om ver
goecling bij het Ministerie van wederop
bouw (Dienst voor burgerlijke oorlogs
l"lachtoffers) had ingediend; dllt hij, ver
mits de weduwe Beylemans geen twee ver
goe<lingen mag samenvoegen, cle recht
bank verzocht haar vonnis over het toe
kennen van een lijfrente te verdagen 
"totdat de Dienst voor oorlogsslachtoffet·s 
zelf een beslissing genomen zal hebben ''; 
flat hi.i niet staande hielcl, zoals hij thans 
rloet, flat het pensioen, waarop de we
flnwe Beylemans bij toepassing van de sa
mengeordende wetten op de vergoedings
pensioenen aanspraak zou vermogen te 
maken, een forfaitaire vergoecling uit
maakt waardoor de toekenning van om 
't even welke andere vergoe<ling voor het
zelfde schadeli.ik feit uitgesloten wordt; 
dat dit onderdeel van l!et middel nieuw 
is en, clerhalve, niet ontvankelijk; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegencle dat rlit onderdeel van het 

midclPl niet gegrond is; dat immers geen 
van de aangeduide wetsbepalingen aan 
cle rechter, die over een op cle wetten be-

treffencle de arbeidsongevallen gegronde 
vordering beslissen moet, de verplichting 
oplegt, in geval er tevens een aanvraag 
om vergoellingspensioen wercl gedaan, zijn 
vonnis te schorsen tot na de uitspraak 
van cle bevoegde commissie ingesteld 
kraclltens de samengeorclende wetten op 
de vergoedingspensioenen en tot na het 
besluit van de Minister tot wiens bevoegd
heicl de vergoeclingspensioenen bel! oren; 

Over het tweede middel : scl!encling van 
artikel H7 van rle Grondwet, cloorclat, in 
aile onderstelling, l!et bestre<len VOIJlliH 
niet als wettelijk gemotiveerd kan aange
zien worden, doonlat de in l!et eerste mid
del van onclerllavige voorziening aange
duide vermelclingen en vaststellingen al
tlums onzeker Iaten of de aanvraag om 
vergoecling door verweerster Scllyns, als 
wecluwe van een c< burgerlijk gemobili
seercle )J bij de Dienst voor burgerlijke 
oorlogsslachtoffers ingediencl, aldan niet in 
de bedoelingen viel van artikelen 2, Iitt. 1, 
21 en 35, van de wetten ov de vergoedings
pensioenen, snmengeonlend door het be
sluit van de Regent van 5 October 1948, 
wat het Hof Villi verbrl'king in cle onmo
g·elijklleid stelt zijn toezkht uit te oefe
nen : 

Overwegen<le clat, om aanlegger te ver
oonlelen tot het betalen van een lijfrente 
ingevolge de wetten op de arbeiclsongeval
Ien en de wetgeving betreffencle de ver
goeding van de schacle voortsl)rnitende 
uit arbeidsongevallen in welker oorzaken 
een oorlogsfeit voorkomt, de bestreclen 
beslissing, door verwijzing naar de 
motieven van het beroe])en vonnis, vast
stelt dat· Jan-Baptist Beylemans, echt
genoot van eerste verweerster, in dienst 
zijnde van de Natiouale Ma.atschap
pij der Belgische Spoorwegen, te Herent, 
01j 13 Mei 1940, het slachtoffer - wercl 
van een arbeidsongeval, hetwelk toe 
te wijten is aan een Iuchtbombarde
ment en aan welks gevolgen hij op 24 Mei 
1940 te Gent overleed; dat die vaststel
Iingen het besdiikkend ge<leelte van het 
bestredt:n vonnis reelltvaardigen; dat de 
rechtbank derhalve niet verplicht was 
na te gaan of de weduwe Beylemans 
geen aauspraak kon maken op een pen
sioen als werhtWf' van een persoon bedoeld 
bi.i artikel 2, litt.. i, van de wetten op 
de vergoedingspensioenen, samengeordend 
door het besluit van de Regent van 5 Oc
tober 1948; 

Dat llet midclel niet gegroncl is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens elk cler verweersters. 

24 Mei 1951. - 1• kamer. - Vom·zitte1·, 
H Wouters raadsheer waarnemend voor
zitter. - J7'crslagg.ever, H. Smetrijns. -
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Gelijklttiden·de conclusie, H. Colard, adYo
caat-generaal . .:::_ Pleite·rs, HH. Simont, 
Van Leynseele en Ansiau:x. 

l" KAMER. - 24 Mei 1951 
1o BEWIJS. - BUHGEHLT.JKE ZAKEili. 

AAN DE AK'fEN VEHSCHULDIGD GELOOF. 
0YEREENKOMRT DIE, IN EEN EXPLOOT VAN DAG
VAARDING, HUISHUUH GENOEMD WORDT. -
RECHTEH OVER DE GROND DIE BESLlST DA1' 
DIE 0\'EREENKOMST EEN HANDELSEXPLOITATIE 
EN DE VEHHURING VAN EEN HANDELSFONDS TOT 
VOORWERP HEEFT. - BESLISSING GESTEUND 
OP DE BEDOELING VAN DE PARTIJEN ICN 01' FEI
TELI,TKE ELEMENTEN. - GEEN SCHENDING VAN 
HET AAN HET EXPLOOT VAN DAGVAARDiliG VEH
SCHULDIGD GELOOI!'. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BUHGERLI.JKE ZAKEN. -
VONNIS VAN VEROORDELlNG. - IN CONCLU
SIER VOOHGESTELD VEBWICICRM!DDEL 01\BEANT
WOORD GELATEN. - NIET GEMO'l'I\'EERD VON
NIS. 

3o l'IIIDDELEN TOT VERBHEKING. -
HunGEHLI.JKE ZAKEN. - 1\'ITDDEL GESTEUND 
OP EEN VERKEERDE IN'l'ERPRETATIE \'AN HET 
BEHTREDEN YONNIS. - 1\fiDDEL MIST IN FEITE. 

1" Doot· de belloelitt[t 1:an rle pa1'tije·n 
1:eelee1· dan rle in ecn exploot 'l:a-n dng· 
'l:Mt:rdinrt nanacwe1ule l!ewoonNnaen i11 
acltt te uemen en doo·r uit rlc feitel'i.ike 
c/ernentcn, rUe ltct arutduidt, at te lei
den dat rle l:itiqiettsc ot;ereen komst IJe
trekT•i·nrJ lteett' op ec11 handel.sexplo·i
tatic en rle 'l:erhwriu.rt '!:an een ltandels
fonds, veelee1· dan een huishmt1' tt,it
maakt, schendt de ·reehte1· over rle g1·oml 
ltet aan ltet Cll'fJloot ntn dartraanl'inrJ 
ve·rschuldigd geloof n·iet en beantwo01·1lt 
lzij ·impl-iciet, zouder rlubbelzhtniglteill, 
de op de dmagwijdte van dat exploot 
gerJmnde conclusies (1). 

2" ls niet ,qemotit;een/., het .,;onwit~ dat een 
cis inwi/ligt .wndel'· de 1'erlen OJl te ge-
1Jen 1./.lall/'0111· ltct een 1.11 concltts·ies V001'
!testelrl 1!ertreermidrlel 'l:erwel'lJt {2). 

3" M·ist feiteli:ike rtronrl8lrtrJ. het mhldel 
dat rm een t:e'l'l•ecnle intcrpretaNe 'l:rt11 
ltct bestrerlen 'l:O'IIItis ,qeste·und ·is (3). 

(NAUDTS, T. DE BACKER EN SCHWENKE.) 

ARREST. 

HI,;T HOF; - Gelet OJl het bestreclen 
vonnis, op 10 Juni 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg te Gent gewezen: 

(1) Zie verbr., 4 April 1941 (Ar1·. Ferb1·., 
19U, biz. 72; Bull. en PAsrc., 1941, I, 120, als
mede de conclusie van bet openbaar ministe
rie); 25 .Juni 1942 (An·. Ferln·., 1942, biz. 79; 
Hull. en PAsic., 19•12, I, 160). 

Over l!et eerste micldel : schencling nm 
artikelen 97 van cle Grou\lwet, 131!1, 1320, 
1354 en 1356 van llet Bnrgerlijk W etboek 
en van de bewijskracht van llet inleidencl 
exploot van clagvaarding, op 24 December 
1948 door het ambt van clenrwanrder Ver
cauter te Gent OlJ verzoek v:m verweer
ders a:~n annlegger betekend, duunla t llet 
besireden vonniR nnuleg·ger heeft veroor
deelll om nan verweerclerR liP overPenge
komen en nchterstnllige hnnrgelden teu 
bedrng·e nm 1:1.000 frnnk te betalen, ver
klanrtl heeft clnt aanlPgger het betwiste 
goed ,;incls lii Dec·emlwr 1 H4R zonclpr titel 
noch recht betrok, hem gebodeu lleeft 
clit g·oed te YPl'l:tten op Rtraf van uitzet
ting bij denrwnnnlE'rsmnbt, hem yeroor
llE'elcl heeft tot lwt betalc•ll van eE'n YPr
goecling W(•gem; onrechtmatige woom;tbc•
trekking·, en annleg·gers wedereis lleeft 
nfge'\vezen die ertoe strekte te !wren :wg" 
gen yoor rec:ht dat hij van cle wettelijke 
lmurverlenging genoot Pll de oven·enge
komen huurprijs tot het wettelijk geoor
loofcl beclrag te zien herleiden, om reden 
dat het hier ging om de verlmring van een 
linndelsfoncls wnnrop de lmishunrwet niet 
toepasselijk wn;;. 011 zondPr te nntwoor' 
den op het mi<ldel door aanlegger in zijn 
conclusies v66r cle rechtbank afgeleid 
nit het feit dat Yerweerders hem v66r <le 
vreclerechter hnclclen gedttgvaarcl en d:it 
dam·nit bleek clnt de overpenlwmst tuN
sen partijen l!oofdzakelijk op de onder
verlluring van een huis droeg, wanneer 
inderclaacl verweerclers, door a:mlegger 
v66r cle vrederechter te dngvanrden, im
pliciet docll clnidelijk te kennen llrbhen 
gegeven dat naar hnnne mening de vrede
rechter bevoegd was, en clus impliciet cloch 
duiclelijk bekencl hebben clnt, volgens de 
becloeling van partijen, de overeenkomst 
hoofclzakelijk de ondenerhuring vtm een 
lmis tot Yoorwer[1 hacl, wnnneer ltet bl'
streclen Ymmis dnA de bewijskrncltt Yllll 
ltet inleicleml exploot vnn clngy:wrcliug 
en van de clnnrin' n•tTatte gerl'clitelijkP 
bekente11is hE'eft miskencl, en wannH·r. 
in alle geval, lwt beRtl'l'clen vonnis op ltet 
door aanlegger in zijn conclusies ingeroe
pen miclclel moest antwoorden om over
eenkomstig het voorschrift van nrtikel 97 
van de Grondwet volcloende gemotiveerd 
te zijn, wanneer, ten minste, de rech
ters over cle groncl de vrnag onzeker hell
ben gelateh ·of het hun bedoeling geweest 
is in .feite te beslissen clat het inleiclend 
exploot van dagvaarding geen impliciete 
bekentenis bevatte betreffende wat naar de 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
27 October 1949 (A-rr. Yerbr., 1950, blz. 102; 
JluZl. en PASIC., 1950, I. 112). 

(3) Vaste recht.spraak. Zie onder meer verbr., 
10 Juli 1950 (Arr. Verbr., 1950, hlz. 715; Hull. 
en PAslC., 1950, I, 817). 
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bedoeling der partijen het hoofdzakelijk 
voorwerp van de overeenkomst was ge
weest, of inclien zij in feite hebben willen 
beslissen clat cleze bekentenis wei was ge
claan, cloch berustte op een feitelijke ver
gissiug van verweerders betreffende de 
bedoelingen die partijen hadclen gehacl, 
of inclien zij in rechte hebben willen be
vestigen dat zij door clergelijke bekentenis 
niet gebonden waren omdat het hier niet 
ging om een feitenvraag, maar om de 
juridische qualificatie die aan een akte 
moest worden 'gegeven, wanneer deze 
onduidelijkheid in de motivering aan het 
Hof van verbreking niet toelaat te bepa
len op welk juridisch stelsel de rechters 
over de grond hun beslissing hebben ge
groncl en de wettelijkheid van dat stelsel 
na te gaan, wat gelijkstaat met een 
gebrek aan motivering en een schending 
van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat niet zo zeer de aangewende 
bewoorclingen dan het nagestreefd doel 
in aanmerking dienen genomen om de na
tuur van de tussen partijen aangegane 
overeenkomst te bepalen, het bestreden 
vonnis nit de feitelijke elementen, welke 
bet aanduidt, afieidt dat de litigieuze 
overeenkomst betrekking heeft op een 
handelsexplo1tatie en de verhuring van 
een llandelsfonds uitmaakt ; 

Overwegemle dat met in feite te beslis
sen dat clit de gemeenschappelijke bedoe
ling van partijen was, de bestreden beslis
sing zonder dnbbelzinnigheid en zonder 
bet geloof te schenden, welk nan. llet 
exploot van dagvaarding gehecht is, im
pliciet de uitleg over de door aanlegger 
aan gezegde dagvaarcling gegeven draag
wijdte heeft beantwoord en verworpen; 

Over llet tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Gronclwet, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger heeft ver
oordeeld tot het geheel van de achter
stallige huurgelden en tot een vergoeding 
wegens onrechtmatige bewoning, in de 
~o;chatting waarvan het rekening lweft ge
honden met het feit dat aanlegger een 
vijfjaarlijkse openingRtaxe harl moeten 
betalen die normaal in rle hnnrprijs van 
het lumdelsfonds had moPten begTe11en 
zijn, zonder te antwoonlen op het middel 
rlat · aanlegger in zijn conclusies v66r de 
rechters over de grond had afgeleid nit 
het feit dat hij, benPvem: rle vijfjarige 
openingRtaxe van R.l!'iO fnmk. ook nog een 
som vnn ii.04!'i fr:mk had betaald voor 
taxes dragPnde op andere perioden of 
anden' gron<'len. dnt hi.i hovPndien recht 
had on een som van 1.000 frank ten titel 
van interest on dP door hem gestorte 
waarborg, en dat deze sommen van de 
floor hem ven;clmlrligcle huurgelden ·mach
ten wordPn 11fgetrokken, wanneer het be
strerlen vonnis, om volrloenrle gpmotiveercl 
te zijn overPenkomstig het voorschrift 

van artikel 97 van de Grondwet, het door 
aanlegger in zijn conclusies ingeroepen 
middel moest beantwoorden, en wan
neer, wat betreft de vijfjarige openings
taxe, het bestreden vonnis de vraag onze
ker laat te weten of het de bedoeling van 
de rechters over de grond is geweest in 
rechte te beslissen dat schulclvergelij
king cliende toege11ast tussen de door aan
legger verschuldigde sommen en zijn vor
rlering op verweerclers wegens betaalde 
openingstaxe, of indien zij in feite hebben 
willen beslissen dat het feit, dat aanleg
ger de vijfjarige openingstaxe had be
taald, als gevolg had dat de door verweer
ders wegens onrecl!tmatige bewoning ge
ledene schade lager moest worden ge
schat : 

Over het eerste onrlercleel : 
Overwegende dat in de motieven van 

zijn conclusies v66r de rechtbank, nan
legger staande l!ielcl dat hij moest geere
cliteerd worden van : 1.0 4.600 frank we
gens taxe van Hl47 voor rekening van ver
weerster lX'taalcl; 2° 4~!'i frank voor taxes 
begrepen in de forfaitaire verlmring; 
~o 1.000 frank voor interest op de wanr
horg; 

Overwegende clat, met er zich toe te 
beperkPn al10 rmrlerp conclnsies te ver
werlWll, l!Pt bestredPn vonnis de rloor aan
legger ingeroepen vPrweermiddelen van 
de hand wijst wnder de motieven daar
van tP gPven. pn het. dienvolgens. nanr rlf' 
zin van de wet, niet gemoti'\reerd is; 

Over llet tweede onderdeel : 
Overwegende dnt met te verklaren dat, 

voor de rnming van de vergoeding wegens 
onreclltmatige" bewoning, er rekening 
rliencle gellonden met het feit dat aanleg
ger een vijfjaarlijkse openingstaxe heeft 
moeten betalen, welke normaal in de huur
prijs van het handelsfonds had moeten 
begrenen zijn, de bestreden beslissing zon
der rlubbelzinnigheid heeft beslist dat de 
vergoecling wegens onwettelijke bewoning 
op een kleiner bedrag was gebracht om re
den van de betaling door aanlegger van de 
vijfjaarlijkse openingstaxe; 

Dat rlit onderdeel vnn het middel, in 
feite niet opgaat; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
rlen vonnis cloch enkel voor zoveel het dP 
door aanlegger voorgestelcle excenties 
aan.gnanrle de sommen van 4.600 frank 
+ 44!) frank + 1.000 frank van de hand 
heeft gpwezen. zondpr de redenen claar
voor 01"1 tp geven en voor zoveel het over 
rle kosten !weft beslist: hev.:>elt dat olldf'r
llavig arrest znl ovPrgpschreven worden in 
de regiRters v~n de Rechtbnnk van PerstP 
n::mlpg- te GPJli" Pn rlat mplding er vnn "zal 
gemankt worden on rlP knnt van de g<'
rlePltelijk W'rniPtig-dp beslif'sing: yproor
rleelt nanlpggPr tot rle rlrie vierrlP dPr 
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kosten, 'en verweerder tot llet overige 
vierde; verwijst de alzo beverkte zaak 
nnar de Reclltbnnk van eerste nanleg te 
Oudenaarc1e, uitspraak doende in boger 
beroep. 

24 Mei 1!151. - 1c knmer. - Vom·zitte1·, 
H. vVouters, raadslleer wanrnemend voor
zitter. - Verslag_qever, H. Bnil.- Gelijk
l1lidende aonclnsie : H. Oolnrd, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2• KAMER. - 28 Mei 1951 
BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 

REOHTER OVER DE GROND. 
FElTEN DIE VEIUIOEDENS UITMAKEN. 

De lieoordeUng, oj' j'eiten liepanlde en 
overeenstemmende vermoer/.ens 1titma
J.:en be/wort tot rle sonvere1-ne ma.allt 
vnn fle t•eahteJ· ove1· de [J1"011d (1), (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1353.) 

(SERVAES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 27 Januari 1!151 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste midclel : scllending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
vnn llet Burgerlijk Wetboek, cloordat het 
bestreden vonnis het door aanlegger bij 
regelma tige conclusies ingNoepen micldP 1 
niet beantwoordt volgens lletwelk llij, Pl' 
van beticht zijnde op de lonen van een 
aantal zogezegd in zijn dienst zijnde per
Armen ·de afhouclingen niet te hebben ver
richt welke voorzien zijn bij het besluit 
Ynn de Regent van 12 Se11tember 1946 tot 
Ramenordening van de wetten betreffende 
de verzekering tegen de' gelclelijke gevol
gen van ouderdom en vroegtijclige dood, 
liet gelden dat deze ]JerAonen met hem 
door generlei verban1;l vnn onclergeschikt
heid of toezicht verbm1den wnren, en clan 
wanneer rle boednnigl!Pi•l Ynn WPrkgever, 
welke noclig is opclat de afhoudingen ge
dwongen zouclen zijn, bij artikel 67 van 
gezegde samengeordencle wetten vereist 
wordt : 

Overw€'gencle clat het bestrpden vonnis 
n anleggers conclm:iPR beantwoorclt door 
nit een omst~ndig·p ontleding van de ele
menten van de zaak het bestaan af te lei
den van overeenkomsten van huur van 
werk tussen hem. en de chauffeurs, wier 
namen in de betichting voorkomen; 

(1) Verbr., 5 November 1925 (Bull. en PASTe., 
1926, I, 45). 

Dat het miclclel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over l!et tweede midclel : scllending van 
artikelen 97 van de Grondwet - tegen
strijcligheid tussen motieven gelijksta ancle 
met het ontbreken er van, - 1349, 1353 
vim het Burgerlijk Wetboek, cloor,clat 
de rechters over de grond llebben aange
nomen nls· bepaalde en oyereenstemmende 
vermoerlens, welke toelaten te besluiten 
tot de verdichting van de contracten, welke 
aanlegger gesloten had met een aanta 1 
personen welke men beweerde in zijn 
clienst te zijn- feiten welke in clit opzicht 
geen drnagwijdte llaclden en llet bestnan 
van de door nanlegger ingeroepen lluur
contracten niet uitsloten, en een nnder, 
bevestigend dat deze jnist om niet meer 
gehoudeu te zijn tot de aflloudingen en 
stortingen welke hem bij besluit van de 
Regent van 12 September 19~6 werden op
gelegd, de nrbeiclscontracten van zijn 
chauffeurs verbroken llnd, en met som
migen onder hen overeenkomsten afge
sloten bad krachtens welke hij hun de 
wagens verlmurde waarvan hij eigenaar 
was, hetgeen het besluit van .bet vonnis 
tegenspreekt; 

Overwegende dnt de beoordeling vnn 
de bewijskracllt van de elementen vnn 
de zaak sonverPin nan cle recllter over de 
grond behoort; dat cleze, .onder de bepaalcle 
en overeenstemmende vermoedens van de 
verflichte nard "van een contr~ct, wette
lijk elementen kan aannemen die, afzon
clerlijk bescllonwd, deze clraagwijdte niet 
zoncleu hebben; 

Overwegencle flat het generlei tegenstrij
dig is, enerzijcls, vast te stellen dat 
aanlegger, na nanzegging van een opzeg
g·ing, de cllnnffeurR er toe verplicllt heeft 
contracten vnn inlnmrneming yan wagenR 
te ondertekenen, en nnderzijds, dnt deze 
contracten verdicllt wnren; clat llet mid
del niet kan aangenomen worden ; 
· Om die redenen, verwerpt de voorzie
niug; veroordeelt aaulegger tot de kosten. 

2S Mei 1951. - 2" kamer. - Fom'zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - TTC?'Slag,Qe
ver, H. Sohier .. - Gel1,11clwirlenrle couclu
sie, H. Roger .Jnnssens de Bistlwven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 Mei 1951 

1° MIDDELEN TOT VFJHBREKING. 
STRAFZAKEN. FEITELI.lK!c BEWERING 
DOOR EEN \"ASTS'l'ELLING VAN RET ARREST 'l'E
ClENGESPlWKEN. - ]\'I:IDDEL MIST IN FEITE. 

2° MIDDFJLEN TOT VERBRFJKING. -c
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID HIERUI'l' 
llAT HE'r DOSSIER NIET WERD OVERGELEGD OP 
EEN TERECH'l'ZITTING WAAROP DE ZAAK, ZON-
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DER J\IEETI, NAAR EEN ·LATEHE TERECRTZJTTll\'G 
WErtD YErt\VEZE:<I. - ~'[IDDEL VAN llELANG ON'l'
llLOOT. - 0NONTVANKELIJKREID. 

1" Mist fe'iteUjlce g1·ondsZao, het rniddeZ 
qesteuncl op een feiteldjke bewe1·ing die 
doO'I' cen vast.~tellinrJ van het a·n·est 
wonlt tegenaesprolcen (1). 

:.! 0 Is van bela.n.rt Ollfl!loot e11, 1Zer7w7ve, 
nliet ont1;ankeli.ik. het midrleZ afueZehl 
hierwit dot l1et rlo8s·ier niet wenl over
rtelearl 011 een tereclitzitNna 1W01'0JJ rle 
zaak, zonder rncer, tot een latere 
rlntmn ~ve1·cl 11itgestelcl. 

(PAUSS.) 

ARREST. 

HE'l' HOI!'; - Gelet op llet bestreden 
arrest, OIJ 10 A1n'il l9n1 gewezen door de 
Kamer van inbeschulcligingstelling van 
het IIO'f vnn beroev te Luik; 

Over hd 0nig 11!idclel : scberHling Ytlll 
de rechten van de verdrdiging : 

T<Jer,;te ortdPrcleel : cloorclnt de zank tPr 
zitting vari 4 April op acbt dagen, dit is 
tot 11 April, uitgestelcl geweeRt is, en 
dat zij desondanks op 10 April, bij afwe
ziglleid van de raadsman van aanlegger, 
berecbt geweest is : 

Overwegencle ciat, blijkens de vermel
flingen van bet bestreden ·arrest, cc lwt llof 
op 4 April, in aanweziglleid van de be
;;clmldig-de en van zijn rnaclsmnn, beslist 
het debut op 10 April voort te zetten )) ; 

Dat rUt omlerdeel van bet micldel fpite
lijke gromlslng mist; 

'l'wPc>de omlenleel : clconlat bet dossier 
vnn rle :;~aak uiet voorhanrlen wnR tijd<:'ns 
het ouclerzoek vnn lle zauk op 4 April en 
nan cle H. Procureur-Genernnl met bet 
oog op die zitting niet tt'r inznge waR 
ovPrgemnakt geweest : 

OvPl'Wer;emlt' rlnt llH onrlPrlleel van llet 
mi!lclel bij g-ebrek ann belang ntet ontvan
kelljk is; clnt de omRtnndigheicl dat het 
tlo~;sier niet v66r de zHting vnn 4 A11ril 
overgelegcl waR geweeRt, de I'E'Pllten van flp 
verclecliging niet heeft lnmnen scbenden, 
nnngezi~'n de znnk 011 dezp zitting niet 
onderzocht manr tot een latere zitting is 
nitgesteld geweest; 

En overwegPncle dnt !le snbl"tantiele . of 
op straf vnn nietiglwill voorgescbrevPn 
rechtRvormen nageleefcl werllen Pn clnt dP 
beslissing .overeenkonmtig clP WPt is ; 

Om cliP rerlenen, vervverpt elf' voorzie
ning: vprom·clpPlt annlpgger tot de kosten. 

2c<; Mei 1951. - 3" kamer. - Voor.'i!ittm·, 
H. Louvenux, voorzitter. - VeJ-.~l<trtrtever, 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
12 Maart 1951 (Bull. en PAS1C., 1851, I, 471). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer hoger, 

H. Sohier. - Geliikluidendc couclusie, 
H. Roger Janssens, cl<:> Bist'iwven, aclvo
caat-generaal. ' 

2e KAMER. - 28 Mei l95J 

1° MIDDELEN 'l'O'l' VERBREKING. 
STRAWiiAKEN. - J\iiDDEL GESTEUND OP EEN 
VERKEEHDE INTEHPHETATIE VAN HET BESTRE
DEN ARHEST. - ~tfiDDEL IN F1~lTE NIET OP
OAANDE. 

2° ~HDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MTDDEL DAT RET RESTREDEN 
ARREST YERWIJ'l' EEN YASTS'l'ELLING NIET 'l'E 
HEllBEN GEDAAN. - V ARTS'l'ELLING GEDAAN 
DOOR HE'l' ARREST. - ~iiDDEL IN FEITE NTE'l' 
OPGAANDE. 

3" MIDDEI,EN 'l'OT VERBREKING. -
S'l'HAFZAKEN. - ENIGIG STRAF WEGENS VER
RORTLLENDE MISDHI.JVEN UITGF.SPROKEN. -
MTDDEL JJAT SLF.CH'l'S mEN VAN DE MISDHI.T
n~N BEDOELT. - STRAF GERECHTVAARDIGD 
DOOR DE ANDErtE. - ~'[IDDEL NIF.T ONTVANKE
LIJK. 

4° REDENJDN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - ARREST DAT ZIJN DIS
POSITIEF OP ORONO VAN ElGEN MOTIE\'EN RECHT
YAARDIGT. - DAT ROVENDIEN VERKJ.AART DE 
OORDEELKUNDIGE EN NIE'l' 'l'EGENSTRIJDTGE MO
'l'IEVEN VAN DE EETISTE RECHTER OVER 'fE 
.NEMEN. - 0VERTOLLTGE BEWEEGREDEN. -
ARRES'l' WE'l''l'ELLJK GEMOTIVEERD. · 

5° VERAN'rWOORDELIJKHEID (BUI
'l'EN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- AHREST DA'l' ZICH ER'l'OE BEPERKT DE 
W~IARRCHI.JNLJ.JKHEID VAN EEN OORZAKELT.TK 
\"EHBAND 'l'URREN RET MISDRJ,JF EN RET DOOR 
DE RURGEHLT.illE PARTJ,J ONDERGAAN NADEEL 
\'AR'l' 'l'E S'l'ELLEN. - YEROORDEI:.ING VAN DE 
BEKLAAGDE TO'l' RERS'l'ELLING VAN DAT NA
DEEL. - 0NWF.T'l'ELTJKREID. 

l" Mist feitelijke ff/'011(/.~lart,. 11et mid·rle7 
rlat op ee11 1wrkeerde iufer}J1'etatie nrn 
het bestreclen a?Test f!Crtrrmcl is (2). 

2° Mist jeitelijke q1·ondslart, het midrlel 
rlnt het 1Jest-reclen n?Test verwi.ft een 
·vaststellinrf niet te hebben rteclaan welke 
d.Ie besliss·inrJ inhouclt (3). 

3" lVnnneer wegens onde1·sclwiclen rnisclrij
.,,en e'en cnl.'elc straf werr/. 111frtesJJI'okr.n, 
·is rle eis tot 1'er1Jrr1>1Jifl n1·n cle ot:er de 
p111Jliel.'c 1·orderh1rt !/f''U>e.zen llc8lisshlf/. 
well.'e rJe[J1'oncl is 011 een rniddel (/,(If 
slecllfs een van de misfl1·-i.jven 1Jedoelt, 
niet ontva.nkeUjk wnnneer rle 11itgespro-
7cen st1·at door de nnrleTe rnisd1·i,iven ge-

biz. 355, verbr., 26 Februari 1951 (Bull. en 
PASIC., 1951, I, 422). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verhr., 
19 Februari 1951 (B·u/1, en PAsrc., 1951, 1; 404-). 
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rechtvaarrligd blijft (1). (Wetb. strafv., 
art. 411 en 414.) 

4o Wanneer de ·rechter in lloger bemep 
·in alle opz·'ichten zi.iu licsHssing i:loor 
e·igen motie·ven yerecll t·raa nligll heeft, 
'is de verwijzill.f/ 11aru· de oo·rdeellmn. 
rlir1e en uiet tegenNtrijrliye motieven van 
de ee1·ste 1·echter overtoll1g en geeft zij 
r;een awnle'icling tot nieUyheid van het 
an·est (2). 

;jo Ts onwettelijlv, het a.rre.st dat de ver
oonleUny 1:an de bel.-laayde tot lle·rstel
linrt t:an llct rloo1· de IHW{ferlijl.'e 1)(Wt1:i 
oncieraacm nadeel urondt OZJ de enTcele 
vaststelUng van rlc waarschijnlijTcheid 
van een oo·J'ZalceHjk 1'e1·band tussen het 
misddjf en dat naaeel. (Burgerlijk Wet
boek, art. 1382 en 1383.) 

('l'ONGLET EN NAAMLOZE YENNOO'l'SCHAP 
<<ANCIENS ETABLISSEMENTS GOUVERNEUR ll, 

T. llllACKMYN EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HlDT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Januari 1951 door het Hof 
Yan beroep te Lnik gewezen; 

Yoor zoveel de voorzienillgen de over cle 
rmblieke vordering gewezen beslissing be
doelen; 

Over het eerste middel : schem1ing van 
nrtikelen U7 van de Gromlwet, 1382, 1383, 
1il84, 1708, 170!1, 1710, 1770, 1780, 1878 van 
het Burgerlijk Wetboek, 418, 419 van het 
Strafwetboek, 30 vnn het Algemeen Regle
ment betreffende de arbeidsbescherming, 
gebrek aan en . tegenstrijdigheden tussen 
motieven, doordat het bestreden arrest 
vaststelt, enerzijds, << dat pachter Bouille 
om het dorsen van zijn voortbrengselen 
nit te voeren een door beklaagde Ton
glet bestuurde dorsmachine van de firma 
Gouverneur in huur genomen had ll en 
clnt het in de loop van clit clorsen was dnt 
het nnn het stnk,;pringen vnn een riem te 
wijten ongeval zieh voordeecl, en, nncler
zijds, verklaart (( dat ov het ogenblik van 
<le feiten twee onclerselwiden en onnfhnn
kelijke bedrijven gelijktijclig en gezamen
lijk in werking waren : het een een dors
hedrijf uitgeoefend door de vennootschap 
Gouverneur met hanr twee aangestelden, 
het ander een Jnndbouwbedrijf uitgeoefend 
door de pachter Bouille en zijn perso
neel 11, dnn wmmeer de twee verklaringen 
tegenstrijdig zijn, vermits de inhuurne
ming van de dor,;machine door ]mchter 
Bouille de verantwoorclelijkheid van be
klaagde en van de vennootschap Gou-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer hoger, 
blz. 493, verbr., 23 April 1951 (Hull. en PAsrc., 
1951, I, 582). 

(2) Over het geruik van de formule « Om 

verneur tijdens het gebruik dat er van 
gemaakt werd uitsloot, aanleggers ten 
andere eoncluderend << dat het contract 
;yaarbij de naamloze vennootschap Gou
verneur en pnchter Bouille gebonden 
waren. ofwel een materieel- en arbeids
contract uitmnakte, ofwel een aanne
mingscontract; dat in het eerste geval 
het bedrijfshoofcl voor het dor:-;en de heer 
Bouille was, en de vervolging gegroncl 
op het ontbreken vnn een noodbesclmt
tingstoestel tegen cle pnchter moest ge
richt worden; dnt in het tweede geva1 de 
heer Manrage onder lwt gezag en het toe
zicht vnn appellnnt stond, zodat de 
stellingen vnn burgerlijke partij niet ont
vankelijk clienden te worden verklrtnrd 
(wet van 24 December 1903) ll : 

OverwPgemle tln t het bestredcn nrreHt 
aanvangt met een bom1ige niteenzetting 
van de feiten, en erop wijst clat << pach
ter Bo11ille een dorsmachine van de firma 
Gonvernenr in lnmr genomen had ll; 
dat het, daarna tot de omstandige ontle
•ling van cle elementen van de zaak over
gnancle, op nanwke11rige wijze het juri
tlisdi verbancl bepnnlt dnt het slnchtoffer 
met aanlegger verbond en er nit afleidt 
clnt r1e vennootschnp Gouverneur een on
afhankelijk dorsbedrijf uitmnakte; 

Overwegende dnt hier noel! tegenstrij
cligheill, noch clubbelzinnigheid nnn te 
treffen iN; dnt het bestreden nrre,;t een
vomlig de bt'telwni,; bepaalt vnn e!'n niet 
]1aRserH1P trrm welkr hrt nanvnnkelijk 
gebezigd hnrl om de 11iteenzetth'g gemnk
kelijk te makPn ; 

Dnt lwt midr1Pl feitelijke gromlslag 
mist ; 

Over het. hwPrlP Uli{lrlel : RPlwmling 
nm nrtikelen !)7 vnn tle Gromllwt. 418. 
-U9 van het i'ltrnfwetboek. 28. en ilO vrm 
hrt Algemeen Reglrment betreffende de 
nrbeidRbescherming, r1oorr1at het bestrerlen 
arrest artikel 30 vnn het Algemeen Regll'
ment betreffende de nrbeidsbeschennimr 
toepnsselijk verklaart 011 nnn1eggers, die 
met het oog op het dorsen, ann een pnch
tPr een rlon;mnchine verhuurd hndden en 
de e0rste beklrtngde wegens overtrerlin.g 
van cleze bennling veroordeelt, zondPr vast 
te st0llen clnt nanleggers de voorwnnrden 
vervnlclen welke betreffende de toepnsse
li.ikheid van tit'el II van het reglement bij 
nrtikPl 28 van het reglement worden be
panlcl, 011 r1nn wanneer deze voorwnanlen 
niet vervnlll wnren, dan wnnne0r gezegdP 
titel IT. pn inzonderheitl nrtikel ilO van het 
reglement, enkel toeprtRselijk zijn : 1 o op 
de hnndels- en nijverheidsondrrn!'mingen: 
~o op de O]Wnbare dien,<;ten en inrichtingen 

die redenen en de niet tegenstrijdige reclenen 
van de eerste rechter », zie verbr., 28 Januari 
1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 48, en de nota 2) ; 
25 November 1937 (ibirl., 1937, I, 353). 
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of diensten van openbaar nut; go op de 
als gevaarlijk, ongezond of llinderlijk in
gedeelde inriclltingen vermits de verlln
ring van een dorsmaclline aan een pacllte.r 
om zijn oogsten te dorsen niet tot enige 
dier cntegorie,en belloort : 

Overwegende dat llet bestreden :wrest 
niet vnststelt dat a:mleggers een dorsma
clline eenvouclig nan een pacllter in llnur 
gegeven lladden; dat llet de toepassing o]l 
aanleggers van llet Algemcen Heglement 
betreffende de arbeidsbescllerming wette
lijk reclltvaardigt door vast te stellen cla t 
clezen een volstrekt onafllankelijk clors
bech'ijf lladclen opgpricllt, lletwelk met 
eigen person eel overeenkomstig de tecb
nisclle vereisten · werkte; 

Dat llet miclclel feitelijke gronclslag mist; 
Over llet clerde middel : scllencling van 

artikelen 418, 419 van llet Strafwetboek; 
1382, 1383, 138± van !let Bnrgerlijk Wet
boek, 97 vnn de Gronrlw<'t", cloorclnt h0t 
bestreden arrest eerste aanlegger nit 
hoofde ';an onvrijwillige doding veroor
cleelt met te zijnen laste als font aan te 
nemen het ontbreken vnn « beschntting 
vnn de overbrengingen aan beicle niteinclen 
van de riem lJ wanrvan een stnk gespron
gen is, en tot twee maal toe verklaart dat 
inclien deze beschntting bestaan had, « het 
ongeval waarschijnlijk zon vermeclen ge
weest zijn ll, alclns op het bestaan vnn een 
twqfel wijzend, clan wanneer cle twij
fel m het voorcleel van de beklangde moest 
u i tv allen, en clan wmmeer n anleggers bij 
cmwlm;ies beweerclen clat het ongeval aan 
een uitzonrlerlijke samenloo11 vnn ongeluk
kige omstandig·beclen, << ann een toevnl )) 
te wijten was, het bestaan van enige font, 
welke cle oorzank van het ongevnl zou ge
weest zijn, in llnn lwofde betwistten, en 
lieten gelclen « dat bet aan lle vervolg·ende 
vartij belloort de voorzorgeu te beimlen 
welke door ap]1ellnnt hnclden clienen tP 
worden genomen en te bewijzen, ;wnrlcr 
dat de minste twijfel zon knnnen blijvPn 
bestaan « dat cleze voorzorgen zouden toe
gelaten hebben het ongeval te vermij
den Jl : 

Overwegencle dat clit micldel enkel cle 
veroorcleling nit hoofcle van docling door 
onvoorzichtigheicl becloelt; dat al wen! 
bet aang-enomen, cle enig-e uitg-esproken 
straf wegens toepassing van het Algemeen 
Reglement betreffende cle arbeidsbescher
ming gerechtvaarcligcl zou blijven; 

Dat het midclel niet ontvnnkelijk is; 
Over het viercle midclel : schencling van 

artike1 97 van de Gromlwet, cloordat hPt 
bestreclen arrest zijn beslissiDg gronclt 
op eigen motieven, welke door de boVenin
geroepen middelen gecritiseercl worden, en 
bovenclien op << die van de eerste rechter 
welke oordeelkundig en niet tegenstrij
dig zijn Jl, zonder aan te duiden welke van 
die motieveu, zijns inzienR, oordeelkunclig 

en niet tegenstrijclig zijn, dan wanneer 
de rechter er toe gehouden is de motie
ven op te geven clie zijn beslissing recht
vaardigen, en een verwijzing naar som
mige niet gepreciseercle of niet gernakke
lijk bepnalbare motieven van de beslis
sing van de eerste rechter niet aan het 
Hof vnn Yerbreking toelant zijn toezicht 
nit te oefenen, en dan wanneer : a) cle 
eerste rechter het ontbreken van beschut
ting van cle riem a1s door nrmleggers be.
ganc~ frmt nanneemt, welke font bij de con
clnsies in lloger beroep door aanleggerK 
betwist werd en niet aangenomen wercl 
rloor llet bestreden arrest, hetwelk als font 
enkel « het ontbreken van beschutting van 
de overbrengingen ann beide niteinden ll 

:mnneemt; /J) de eerste rechter verklaarcle 
clat « het bestaan van een oorzakelijk ver
bancl tnssen cleze font vnn de beklaagcle 
en llet doclelijk ongeval, clat. er nit ·is 
gevo1g-rl, niet betwistbaar is n, terwi.il 
bet arrest er zich toe be]1erkt te zeg
gen rlat de beschntting - wnarvan !Jet 
outbrekPn, nnar zijn mening, de enige 
:l.HJJgenomen font uitmnnkt - « wnar
schijnlijk llncl toPgelaten llet nngeYal te 
yermijrlen JJ, wnarnit voortvloeit dat rle 
motieven yau de twPP besli~~ingen lw
zwnnrlijk vei·enigbaar zijn, dat het in elk 
gevnl twijfelnchtig is rlnt zij het zijn en 
<lnt rle verwijzing nnnr de« onrrlPelkunclige 
en uiet tegenstrijdige )) mntieven van rh· 
PerRte recltter bijgevolg on llPt nrrest het 
verwijt van tegPnstrijrligheirl en dienvnl
gens nm p;ebrek ann mntieven cloet wegen: 

Overwpgpucle rlat het bestrerlen arrest in 
alle npzichten zijn diSJ10Sitief door eigen 
motieven rechtvaarcligt; clnt de formn1e: .. 
<< om r1ie reclenen en rlie van rle een,te 
rechter, welke oorcleelknnclig en niet tP
gem;trijrlig zijn JJ in omlerhavig gevnl nls 
ovprto1!ig· voorkomt en nangaande de zin 
van het arrest gener1ei twijfel mngelijk 
mnakt; 

Dat het mirlr!Pl feitl>lijkp gronrlsl:tg 
mist; 

En ovPrwPg-PnrlP rlat riP snbstnntiele of 
op strnf van nietighPi!l vr>orgeschrPYPll 
rprhtsvormen nne;eleefd werden en clnt de 
be~lissing wettelijk is; 

Yoor zoveel de voorzieningen de over 
rle vorclering van de burg·erlijke !)nrti;ieu 
gewezen beslissingen bedoelen : 

Over het derde reeds nnngeclnicl mid
!lt>l : 

OvPrwPgende cln t llet bestreden arrest 
,'tnnleggers tot cle herstelling van bet cloor 
verweenlers geleden nacleel v:eroordee1t, 
niet op groncl van het bestaan van een oor
znkelijk verband tusRen de font vnn aan
leggers en het berokkencl narlee1, doclt en
kel op grond van de waarschijnlijkheid 
van dergelijk verbancl; clat het a lclns de in 
l!et miclde1 nnngednide bepalingenl'chendt; 

Om clie retlenen, yprbreekt Iwt beRtrech·n 
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nrrest, doch nlleen voor zoveel het over 
de burgerlijke vorderingen uitspraak doet, 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat omlerhavig arrest znl 
worden overgeschreven in de registers 
yan het Hof van beroep te Luik en dnt 
melding er van zal worden gem a ukt O]J de 
kant van het gedeeltelijk v:ernietigd ar
rest; veroordeelt aanleggers tot cle helft 
cler kosten en verweerders tot de an
dere helft; verwijst de alzo beverkte znak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

28 lHei 1951. - 2" kamer. - Voo1·z·Utel', 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, 
H. Sohier. - Gelijkl1tidencle couclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
enat-generaal. 

2c KAMER. - 28 Mei 1951 

1° VEHKEER. - WEGGEBRUIKER DIE NAAR 
LINKS A~'DRAAI'l'. - VERBOD DE. DOOR GANG 
AH' 'l'E SNIJDEN VAN DEGENE DIE ZIJN WEG 

VERVOLG'l'. - BETEKENIS . VAN DIE LAA'l'S'l'E 
WOORDEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- S'l'RAFZAKEN. - BuRGERLIJKE VORDE
IUNG. - VOORZIENINGEN DOOR DE BEKLAAGDE 
EN DOOR DE RURGERLIJKE PARTIJ. - BE
SLISSING OP DE VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE VERRROKEN. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERUJKE PAR'l'IJ ZONDER VOORWERP. 

1 o Het verbod voo1· de weggebr·uUce1·, die 
l'inlcs wil afdract'ien, de doorgang at te 
snijdelb van degene die zijn weg ve1'
volgt, onderstelt dat deze zijn weg ove?·
eenkomstig het 1·eglement vervolg,t; kan 
niet als zodanig worden beschouwd de 
weggeb·rnilcer die aan een spl.itsin.g, aan
sluiting of lcruising voorbijsteelct (1). 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art,. 36, 
4°, en 57, 2°, gewijzigd door het be
sluit vim de Regent van 18 October 1946.) 

2" Wanneer de ove1· de pu.blielt:e vordc1··i·ng 
uewezen beslissing op de voo1·Z'ien·inr1 
van de beklaa.gde verbmken wordt, 
.Qeschicclt de 'UerlJreking zonder voo1·be
ho1td en laat z·ij zoncler voo1·we1·p de 
doo1· de lillr,qe·rlijke 1Jarti:i ff'[!Cn dezelfrle 
/Jeslissing ingestelde voo·rzieniug t:!J. 

(PillET, T. HOSSEPIED.) 

A HUES'!'. 

HET HOF; - Gelet ov het bestreden 
vonnis, op 30 November 1950 in hoger be-

(1) Verbr., 27 Maart 1950 (A,.,·. Ve1·br., 1950, 
biz .. 495; Bull. en PAsrc., 1950, I, 533, en de 
nota 1, biz. 534). 

(2) Dat de verbreking zonder voorbeboud 

roep gewezen door de Correctionele Recht
bauk te Verviers ; 

Over de voorziening van l'in~t : 

I. Wat aangaat de beslissing gewezen 
over de tegen aanlegger iugestelde pu
blieke vorderlug : 

Over het enig rniddel : sel!ending vuu 
'LL'tikelen i:lli 'l" eu 51 :! 0 vau het kuuiuk
lrjk besluit ',,an' 1 .l!'ebrua'ri 1bi:l4 l!umlende 
Algemeeu Heglement OJJ de verkeersvoli
tie : 

Overwegen<le dat in artikel iJ7 :!" nm 
de W egeocle onder de woorclen tie ":egge
bruiker <<die ziju weg vervolg[ >> voor 
welke degene, die naar links wil ardraaieu, 
de cloorgang niet mag afsnijden, rnoet ver·
staan worden tle weggebruiker die zijn 
weg regelmatig vervolgt; clat als zodanig 
niet mag beschouwd worden degene die, 
met overtreding van artikel 36, 4", van het 
koninklijk besluit van 1 .l!'ebruan 1b34, OJJ 
een splitsing, een aansluiting of eeu krui
sing voorbijsteekt, dat l!et bestreclen von
nis met Schending van de in het middel 
aangeduide wetsbe]Jalingen aanlegger ver
oordeelt nit hoofde van, door links af te 
draaien, cle doorgang te lrebben afgesne
den voor Hossepied die hem op een svlit
siug, aansluitiug of kruising voorbijstak; 

II. '\Vat cle beslissing aangaut gewezen 
over de door verweerder Hossepled tegen 
uanlegger ingestelcle burgerlijke vorde
ring : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen beslis
sing de vernietiging meclebrengt van de 
over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing ; 

Over de voorziening van Hossepied : 
I. Wat de beslissing aangaat gewezen 

over de tegen aanlegger ingestelcle vu
blieke vordering : 

Overwegende dat cle substantiiile of op 
straf van nietigheid voorgescllreven rechts
vormen werclen nageleefcl en dat de beslis
sing wettelijk is ; 

II. Wat de beslissing aangaat gewezen 
over de vorclering van aanlegger optre
dende als burgerlijke partij tegen ver
weercler Piret : 

Overwegende dat de verbreking van !Jet 
bestreclen vonnis, op cle voorziening van 
Piret voor zoveel het uitspraak doet over 
de door aanlegger Hosseviecl ingestelde 
burgerlijke vordering zoncler voorbehoucl 
uitgesproken wordt; dat zij de verbrekiug 
medebr(mgt van de beslissing welke een 
vijfcle nm cle door Hossepied geleden 
schacle ten laste van deze laat en de te-

wordt uitgesproken, zie· verbr., 16 November 
1948 (A1·r. Verbr., 1948, biz. 564; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 637, en de nota 2). 
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gen Piret uitge~proken burgerlijke veroor
deling in deze maat vermindert; 

Dat de voorziening van Hosseviell te 
clezen upzichte geen voorwerv meer hee1 I ; 

Om die retlenen, verbreeki het be~tre
den vonnis behalve voor zoveel het nit
~praak llo~t over Lle tEgen , Hosseviecl 
ingestelde publieke vonlering en deze tot 
betaling van een derde van de kosten van 
eerste aanleg en van hoger beroep ver
uordeelt; beveelt dat onderhavig arrest zal 
uvergeselll'even worden in de regh;ters 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers en dat melding er van zal wor
den gemaakt op Lle kant van het gedeel
telijk vernietigd vonnis; veroonleelt de 
burgerlijke vartij Hossevied tot de kosten 
van de voorziening van Piret; verwerpt 
de voorzieuing van Hossevied; vetoor
deelt hem tot de kosten van .zijn voorzie
ning·; verwijst de alzo beperkte zaak naar 
lle Correctionele Rechtbank te Luik, nit
spraak doende in huger beroep. 

28 Mei 1951. - 2° kamer. - Voorz-itter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slagge·ver, 
H. Fettweis. - Gelijkltliclenrle co?icl;tt8'ie, 
H. Roger Janssens de Disthoven, aclvo
cnnt-g0neraal. 

2" KAMER. - 28 Mei 1951 

VERKEER. - VERPLICHTING OP DE PLAA'r
SEN WAAR HEl' UITZICHT ON_\'OLDOENDE IS DE 
UITERSTE RECHTERZIJDE VAN DE RIJWEG TE 
HOUDEN. 

Artikel 29, ;eo, van het lcon·ink.Z.ij/.: besluit 
van 1 F'ebntari 1934, hetwe17v awn rle 
weggebnl'ike1·s voo1·sclwijft op de plaat
sen waa1· het tt:itzioht onvoldoende is de 
uUerste ·reohte1·zijcle van de 1ijweg te 
honden, legt cl'ie verplichting enlcel 
op wunneer het n-itzioht door de gesteld
lieifl rler pl"ats onroldoenclc gemaalct 
wonlt. 

(VAN LO~'FEL1' EN TELLlNGS, 
'1'. COLLARD EN <<LA ROYALE BELGE ll.) 

ARHEST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Januari 1951 door het Hof 
van· beroe11 te Luik gewezen; 

Over de voorziening van Van Loffelt : 
Aangaancle de beslissing gewezen over 

rle tegen aanlegger ingestelcle publieke 
Yordering : 

Over het miclclel : schending van arti
kelen 32 van het koninklijk besluit van 
1 Febrnari 1934 hondende Algemeen Regle
ment op de verkeerspolitie, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van 

llet Burgerlijk '\Vetbuek en !J7 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
ofschoon het << het ontbreken van uit
zicht ll vaststelt dat aan de op dat ogen
blik heersende « atmosferische toestancl ll 
te wijten was, desniettemin beslist « dat 
de oorzaak van het ongeval dient toege
schreven te worden aan het feit dat be
klaagde aan de weggebruiker, welke uit 
cle tegenovergestelcle richting kwam aan
gereden, de l!elft van de rijweg niet vrij
gelaten heeft, zoals hij er, naar luicl van 
artikel 32 van het' koninklijk besluit van 
1 Februari 1!J34, toe verplicht was ll en 
« dat het niet nakomen van deze verplich
ting het gebrek aan voornitzicht of vom·
zorg heeft uitgemaakt dat de eerste be
tichting rechtvaardigt ll, dan wanneer 
cle naleving van de vervlichtiug elk a nr 
weclerkerig de helft van cle rijweg vrij te 
laten, welke bij artikel 32 wordt opgelegcl 
aan de weggebruikers die elkaar in
hulen of ontmoeten ll, enkel clenkbaar is 
indien het voor Lle weggebruiker mogelijk 
is degene die hem inhaalt of hem ommoet 
te bemerken, en clan wanneer nit de vast
stellingen van het bestreden arrest blijkt 
clat deze voorwaarcle niet verwezenlijll:t 
was ; doordat, door aan aanleggers een 
font te verwijten, welke in een gebrek aan 
vooruitzi<.:llt of ann vourzorg wegens niet 
naleven van artikel :::2 van het Alge
meen Reglement op cle verkeerspolitie be
staat, zoncler de vereniging· vast te stellen 
van alle bestanddelen van deze inbreuk en 
lleze fout, en door op cleze grief de straf
rechtelijke en burgerlijke veroordelingen 
te steunen, welke tegen hen uitgespro
ken werden, het bestreden arrest de in 
het middel aangecluicle wetsbepalingen 
gescllonden heeft, en doordat het al
thans tegenstrijdig is, eensdeels, staancle 
te houden dat het uitzicht ontbrak en er, 
andercleels, aan de beklaagcle een grief 
van te maken artikel 32 vun het Alge
meen Reglement te hebben geschonden, 
\waarvan de toepassing onderst,elt clat 
het voor de weggebruiker mogelijk ge
weest is degene te bemerken die hem ging 
inhnlen of ontmoeten, deze tegenstrijclig
heid in de motieven van het arrest gelijk
staande met het ontbreken van motieven 
en, derhalye, schending van artikel !J'j. 
van cle Gronclwet insluitende : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
geenszins llet ontbreken van uitzicht 
vaststelt, hetwelk aan de op dat ogenblik 
heersende atmosferische toestand te wij
ten was zoals door het micldel staande ge
houden wordt; 

Dat de beide onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

En overwegencle dat de substantRHe of 
op straf van nietig·heid voorgeschreyen 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; 
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Aangaande de beslissing gewezeu over 
de vordering van de burgerlijke partij 
« La Hoy;ale Beige'' : 

Over het rniddel : schending van arti
kelen 27, 1, en _29, 2° van het koninklijk 
· besluit van 1 Ifebrnari HJ34 lwudende 
Algerneeu H.eglement op de verkeerspoli
tie, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, doorclat, 
dan wanneer in hun regelmatig genornen 
eonclusies, aanleggers tot staving van een 
verdeling van de aansprakelijkheid tussen 
hen zelf en <le burgerlijke partijen aan
voerden dat Collard artikel 29, 2°, van het 
Algemeen, Heglement op de verkeerspolitie 
gesehonden had wijl hij, niettegenstaancle 
het onvoldoende uitzicht, niet << de uiterste 
rechterzijde" gehouden had, het bestreden 
arrest desondanks het beroepen vonnis, 
wat de burgerlijke belangen betreft, be
vestigd heeft en, bijgevolg, aanleggers als 
enige verantwoordelijken voor de aanrij
cling veroordeelcl !weft, om deze enkele !'e
den << dat het bewezen .is dat de burger
lijke partij reglementair op haar rechter
zijde reed en, zocloende, voor cle beklaagde 
de helft van de rijweg vrijliet " en « clat 
zij bijgevolg geen font begaun heeft l>, en 
doordat, waar het door dit motief vast
stelt dat de burgerlijke partij haar ge
llraging met het voorschrift van artikel 21 
1°, van bovengezegcl algemeen reglement 
had doen overeenstemmen en hieruit af
leid.t dat zij geen font begaan llacl en 
tlat er, llienvolgens, geen grond- was om 
cle door de beklaagde en de burgerlijke 
aansprukelijke purtij gevorderde verde
ling van de aansprakelijkheid vast te stel
len, dan· wanneer tle door dezen ten laste 
van Collard aangevoerde font bestond in 
een sell ending van artikel 29, 2°, van llet 
Algerneen Heglement, hetwelk niet de 
verplichting oplegt « op de vlaatsen waar 
het uitziellt onvollloende is, recllts te rij
tlen .. , en zo rnogelijk ae linker.zijde nw 
lie rijweg vr·ij te Iaten l> (algemene ·ver
lllichting van artikel 27, 1°), maar «de 
uiterste rechterzijcle van de rijweg te hou
den l> (versterkte verplichting van arti
kel 2!J, 2°), het bestrecle'n arrest cle con
clusies van aanleggers niet op passende 
wijze beantwoord heeft en, derllaJve, niet 
wettelijk gemotiveenl is; en doordat al
thans, in de onderstelling dat het bestre
rlen arrest artikel 2!J, 2°, van het Alge
meen H.eglement, door aanleggers in hnu 
conclusies ingeroepen, heeft willen ter 
zijde stellen om de reclen « dat deze be
paling aileen de gevallen in aanmerking 
neemt wmtrin het nitzicht door de gestel
tenis der plaatsen onvoldoende gemaakt 
wordt" en niet de gevallen waarin clit 
ontbreken van nitzicht nit extrinsieke 
omstandigheden, zonls de atmosferische 
toestand of andere, voortkomt, de bestre
den beslissing in de wet een ondersclleid 

heeft bijgebrucllt dat deze niet bevat 
bijge1ro!g, deze wet geschonden heeft : ' 

0 \'erwegencle da t llet bestreden · arre~:>t 
ntst>;telt dat nit de bewoonlingen .zelf van 
het 2° van artikel 29 van !let koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 volgt dat deze 
bepaling enkel het geval in aamnerking 
neernt waarin het uitzicht door de ge
steldlleicl der plaats onvoldoende ge
maakt wordt en niet datgene waarin llit 
gebrek aan uitzicht aan extrinsieke om
standigheden, zoals de atmosferische toe
staud of andere, te wijten is; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de redenen te kennen te geven welke, 
zijns inziens, in onderhavig geval naar 
recllt de toe passing van de reglement sne
paling uitslniten waarvan de schending 
door verweercler Collard bij conclusies 
door aanleggers ingeroepen wordt om een 
verdeling van cle aansprakelijkheid bij 
llelften te rechtvaardigen, op de conclu
sies een passend antwoord verstrekt ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat, volgens artikel 29, 2°, 
van het H.eglement op de verkeerspolitie, 
de weggebruikers de uiterste rechterzijde 
van de rijweg moeten houden op de plaat
sen wuar het uitzicht onvoldoende is; dat 
de bewoordingen zelf van de litigieuze be
]Jaling aantonen aut de wetgever enkel 
de uit de gesteldheicl cler pluats voort
vloeiende ontoereikendlleid van uitzicht 
bedoeld heeft ; 

Dnt het tweetle omlenleel van het mill
del naar recht fault; 

Aauguande cle beslissing gewezen over 
de vordering van de burgerlijke partij 
Victor Collard : 

Overwegende dat, bij verklaringen 
welke op 5 Avril 1!J51 werclen onclerschre
ven, en 011 9 April 19.31 ter gritffie van het 
hof van verbreking door Mr Van H.ijn, 
allvocaat bij het hof van verbreking wer
den nedergelegd, aanleggers Marcel van 
Loffelt en Louise 'l'ellings, wecluwe Car
Deaux, verldaarcl llebben afstand te doen 
van de voorzieningen rlie zij ov 20 Januari 
1931 tegen het arrest van het Hof van 
beroep te Lnik van 11 Januari 1!J5l inge
stelcl hebben voor zoveel zij tegen de be
slissing gewezen over de vordering van 
de bnrgerlijke p:irtij Victor Collard ge
richt zijn; 

Over cle voorziening van Louise Tellings, 
weduwe Carpeaux, bnrgerlijk aansprake
lijke partij : 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
wordt ingeroepen en clat het Hof er ambts
halve geen opwerpt ; 

Om die reclenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen voor zoveel zij ge
ricllt zijn tegen de beslissing gewezen over 
de vorderiug 'van de bnrgerlijke partij 
Victor Collard.; verwerpt de voorzienin-
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gen voor het oYerige ; veroordeelt elk der 
nanleggers tot de kosten yan zijn voor
ziening. 

28 Mei 1951. - ze knmer,. - VOOI"Zittet·, 
H. Louveaux, voorzitter. - YM·slag,gevet·, 
H. Fettweis. - Gel'ijl.;lu:irlencle conclns·ie : 
H. Hoger Janssens de BisthoYen, advo
eaat-geueraal. - Pleiter : H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 28 Mei 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRJDSTEN. - S'l'RA~~zAKEN. - Buu
GERLIJKE VORDERING. - ARHES'l' DA'l' VER
KLAAR'l' DA'l' DE TEN LASTE VAN DE BE
KLAAGDE GELEGDE MISDRIJVEN BEWEZEN 
Zl.JN EN DAT DE OP DIE MISDRIJVEN GE
STEUNDE IJURGERLIJKE VORDERING GEGROND 
IS. - ARREST DA'l' ZONDER DUBBELZINNIG
HEID HET BES'l'AAN VAN EEN OORZAKELloJK 
VERBANO 'l'USSEN DE MISDRIJVEN EN HET NA
DEI•~L VASTSTELT. 

Doo·t te besl'issen clat cle belclaagcle cle hem 
ten laste gelegrle misclrifven gepleegcl 
heett en clat de op cl'ie miscl1··ijven ge
stemule b~wgerUjlce 1:ot-cleri11g g,egmncl 
ig, stelt cle 1·echter noorlzalceli.ilc en zon
cle·r cl-nbbelzinnigheicl' het bestaan vast 
vwn een oorzalcelij/(; verbrtnrl t~t.ssen clie 
misrkijven en het cloo1; cle bn·rgerli.ih·e 
zmrt-ij onclergawn nacleel (1). 

(NA'l'IONALE MAATSCHAPPIJ VAN TIUUR'l'SPOOil
\VEGEi'\ EN FECK, T. HINCK EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Januari 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorzieningen tegen 
cle over de publieke vordering gewezen 
beslissing gericht zijn : 

Overwegende dat aanlegsters op de vor
clering van het openbaar ministerie gener
lei veroordeling opgelopen hebben; dat 
de vool·zieningen niet ontvankelijk zijn in 
zover zij de over deze vordering gewezen 
beslissing bedoelen ; 

11. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering van de com:oorten 
Hinck: 

Overwegende dat aanlegsters v66r de 
rechter over de grond enkel in de zaak 
betrokken werden om zich tegen de burger-

(1) Zie verbr., 7 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
biz .. 309; Bull. en PAsrc., 1948, I, 357). 

lijke vorderingen van Muller en van Nicks 
te verdedigen, Justine l!'eck, weduwe 
Schmit, uls zich bevindende in de rechten 
en verplic:htingen van beklaagde Schmit, 
de Nationale .Maatschap]Jij van Buurt
spuorwegen als burgerlijk verautwoorde
lijke partij voor deze beklaagcle ; 

Dat de voorzieningen bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk zijn in zover zij 
de beslissing· bedoelen welke gewezen weHL 
over de burgerlijke vordering van de con
soorten Hinck, ten gunste van welke het 
bestreden arrest generlei veroordeling ten 
laste van aanlegsters uitspreekt; 

III. V uor zuveel de voorzieniugeu ge
richt zijn tegen de beslissing gewezen over 
de burgerlijke vorcleringen van Muller en 
van Nicks: 

Over het enig micldel : schending van 
artikelen !J7 vau cle Grontlwet, 1:JS2 en 
13:::\cl van het Burgerlijk Wetboek, 29, ::1~, 
34 en 42 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1!J34 houclende Algemeen Hegle
ment op de verkeerspolitie, doordat het 
bestreden arrest : a) na feitelijk vastge
steld te hebben clat « reeds v66r het ogen" 
blik van de botsing tussen de twee voer
tuigen, deze doorgereden waren in de 
rookbank welke door de locomotief \fan 
cle buurttrein werd voortgebracht, en door 
de Noord-Westerwind en de toen neerval
lende regen over cle weg werd neergesla
gen ; dat evenwel de ene en de andere 
bestuurder cleze rookbank opgemerkt had 
vooraleer er in te rijden zoclat zij, bij
gevolg, ge~n toeval heeft kunnen uitma
ken )), « dat beicle bestuurders zich onmid
tlelijk v66r het ongeval juist op de miclclel
lijn van cle rijweg bevonden )) ; dat de op 
de weg neergeslagen rook zo dicht was (!at 
elk uilzicht onmogelijk gemaakt werd )) ; 
en b) na alzo erkencl te hebben dat .de 
verantwoorclelijkheid voor de. aanrijding 
uitsluitend op de twee bestuurders Muller 
en Hinck rustte en moest rusten, desniet
temin een deel van de vernntwoordelijk
heid ten laste gelegd heeft van wijlen de 
stoker Schmit, aangestelde van de eerste 
aanlegster en rechtsvoorganger van tweecle 
aanlegster qualitate qtta, zonder het be
staan van een oorzakelijk verband tussen 
cle te zijnen laste aangenomen fout en de 
botsing ·die de door cle burgerlijke par
tijen geleden schade veroorzaakt heeft te 
rechtvaarcligen, dus in gebreke blijvend 
het gedeelte van zijn dispositief te moti
veren waarbij het aanlegsters veroordeelt 
deze burgerlijke partijen schadeloos te 
stellen of, in iecler geval, tot staving van 
deze veroordeling tegenstrijclige of dubbel
zinnige motieven opgevend, hetgeen met 
!let ontbreken van motieven gelijk staat : 

Overwegencle dat Eudore Muller en 
Alphonse Hinck van onvrijwillige doding 
en verwondingen en van samenhangende 
inbreuken op de Wegcode beschuldigd wa-
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ren, dat wijlen Schmit en de Nationale 
Maatschappij nm Duurtspoorwegen, als 
lmrgerlijk Yerantwoonlelijke voor cleze, 
door Muller en Nicks op grondslag van 
artikelen 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek rechtstreeks v66r de strafrech
ter zijn geclaagd geweest; 

Ov<erwegende llat de rechter over de 
grond, na samenvoeging van de zaken, 
over de publieke vordering uitspraak 
doende, de betichtingeri welke ten laste 
van Muller en Hinck werden gelegd be
wezen verklaard heeft en de publieke 
vordering, wat Schmit betrof, wegens 
cliens overlijden vervallen verklaarll 
heeft; 

LhH, luicleus het bestrellen mre~t, heL 
bijvulleu door IScllmir van z1jn llaant ov 
de plaaw waar hij net gedaau heett ontiJ
llig was, zonller nooclzaak en in stnjcl meL 
cle onderriehtingen gebeurde; dat hij, door 
zulks te do en, een tout beguan neett wa ar
uit verantwoordelijklleicl is om:;;taan ll ; 

Overwegencle dat llet al'l'e~t, waL cle 
burgerlijl'e belangen aangaat, onder meer 
aanneemt « dat de door beklaagden Mul
ler en Hinck en door wijlen ~chmit begane 
feiten even erg waren, dat een even 
zware verautwoorcleliJli:lleltl <HJ ueu We<c·gc 
en dlc(t z1j, ot hun engenamen, een even 
groot aancleel in het herstel van de schade 
moeten dragen, name!Ijk een lltercle, ter
wijl iecler van hen jegens cle burgerlijke 
partijen voor het gel1eel aansprakelijk 
blijft )) j 

Overwegende dat de recllter over de 
grond alclus vastgesteld heeft dat :Schmit 
de feiten begaan heeft welke in de recht
streekse dagvaanlingen van Muller en van 
Nicks te zijnen laste waren gelegcl en clat 
de eisen tot schadevergoecling, welke dezen 
op die feiten steunden, gegroncl zijn; 
dat hij, zocloende, nooclzakelijk en zoncJer 
dubbelzinnigheicl, het bestaan van een 
oorzakelijk verband tussen de ten laste 
van Schmit vaststaand verklaarcle feiten 
en de door Muller en Nicks geleden 
scliade vustgestelcl heeft; 

Overwegende, bovenclien, dat door, ener
zijds, ten laste van Muller en Hinck het 
feit aan te nemen dat zij met hun v:oer
tuigen « doorgereden zijn in de rookbank 
voortgebracht door de locomotief van de 
buurttrein ll, alhoewel zij de aanwezigheid 
er van hadden opgemerkt, en door, ander
zijds, de verantwoordelijkheid van Schmit 
te steunen hierop dat de ontijdige bijvul
ling van de haard van de. locomotief door 
deze, de uitbraking veroorzakend «van 
een zwartachtige en zo donkere kolen
rodk dat elk uitzicht onmogelijk gemaakt 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 April 1951 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 528). 

(2) Zie verbr., 17 Juni 1861 (Bull. en PAsrc., 
1861, I, 339); H Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
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wercl. .. een gevaar opleverde voor de weg
gebruikers "• cle redlter over cle grond 
onderscheiden schulclbestandclelen in 
hoofde van verschilleride personen vast
gesteld heeft, en dat clerhalve geen tegen
strijdiglleid zijn beslissing aankleeft; 

Waaruit volgt dat het inicldel feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die reclenen, verwervt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegsters tot de 
kosten. 

28 Mei 1951. - 2" kamer - Voon;itter. 
H. Lo~rveaux, voorzitter. __.:_ Ve1·slaggeve·1:, 
H. Daubresse. - Gelijklu:ide1uZe concl.7t
s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaul. 

2" KAMER. -,---- 28 Mei 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
1\-IOGELl,JK IS. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING DIE DE PUBLIEKE \'ORDERING DOOR VER
JARING VERVALLEN VERKLAART. - VoORZIE
i'UNG DOOR DE BEKLAAGDE. - 0NONTVANKE
Ll.JKHEID. 

2° RECHTERLI.JKE MACHT. - BE
VOEGDHEID. - VERVOLGlNG WEGENS I'ERZUI:M 
GEVOLG TE GE\'EN OP DE AAN:MANING TOT AI'' 
BREKING VAN EEN BOUWVALLIG GEBOUW. -
DRAAGWIJDTE VAN HET 'fOEZICHT VAN DE 
REOHTBANKEN OI'ER DE ADMilUSTRATIEI'E 
MAATREGEL. 

1° Is niet onfvankelijk, de voon!'ien·ing 
t'an de bcklnagrle teuen een be.•lissing d:ie 
rle JJ!tblieke vonledng door ·ve1·jn1'ing 
ve1'·Vallen Ve1'klaa.l't (1). . 

2° De rechter, b·ij -welke een vervolgin{l 
-we{lens venm·im gevolg te geven op de 
a.a.nmaning van de bestmtrsove1·he-icl tot 
a.fb1'elcing van een bou-wvallig gebou-w 
na,1hangig is gemaalct, heeft de bevoe{ld
lw-id na te gaan of de ma.at1·ege~ doo1· de 
bevoegde ove1·heicl, in de vereiste vd1'· 
me1t en ·in ·ae b'ij cle -wet voo1·ziene V001'
-waarclen, genomen •we1·cl .en of zij niet 
floor afwencl·ing vwn mncht nnngetast is, 
rloch het behoort hem niet cle flepastheicl 
noch cle nooclznlcelijlcheicl e1·vnn te be
oonlclen (2). (Strafwetb., art. 551, 7°.) 

{SOUPART, T. GEMEENTE TAMINES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 13 Januari 1951 in hoger beroep 

biz. 324; Bull. en PASIC., 1948, I, 375, .m~t de 
conclusie van de. H. eerste advocaat-generaal 
Raoul Hayoit de Termicourt). 
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g·ewezen door de Correctionele Rechtbank 
fe Namen; 

In zover de voqrziening de beslissing 
gewezen over de rmblieke vordering be-
<loelt : ·· 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de pnblieke vordering· door verjaring ver
vallen verklaart; dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

In zover de voorziening de beslissing 
gewezen over de vordering van de burger
lijke partij bedoe lt : 

·Over het enig middel : scllending van 
artikelen 3, 1 o, van titel XI van het de
ereet van 16-24 Augustus 1790 over cle 

. recllterlijke inrichting, 78, 90 van de ge
meentewet van 30 lVIaart 1836, samenge
ordend bij koninklijk beslult van 27 No
vember 1891, 31, 92, 97, 107 en 108, 2°, 
nm de Grondwet, 551, 7°, van het Straf
wetboek, 1382, 1384 van llet Burgerlijk 
\Vetboek, doordat het 'bestreden vonnis 
ten laste van aanlegger de inbreuk 
bewezen verklaart voorzien bij arti
kel 551, 7°, van het Strafwetboek, te we
ten << verzuimcl of geweigerd te hebben 
gevolg te geven op de aanma11ing van de 
bestuursoverheid tot herstelling of afbre
king van bouwvallige gebouwen ll, zon
der te willen nagaan of de voorwaar
tlen welke vereist waren opdat de aan
maning van de burgemeester van 8 Decem
ber 1949 wettelijk zou zijn, verenigt wa
ren, dan wanneer deze aanmaning enkel 
mocht g·edaan worden, en er sleebts ge
volg op moest gegeven worden, inclien 
bet litigieuze onroerend goed werkelijk 
bonwvallig was, wat aanlegger betwistte, 
wat insgelijks betwist werd dooi· een in 
kort gecling aangestelde cleskundige en 
wat de gemeente achteraf erkencl heeft in 
onderhavig geval niet meer het geval te 
zijn; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
beslist clat cle rechtbank het recht heeft 
de wettelijkheid na te gaan van de aan
maning tot afbreking van een bouwvallig 
gebouw welke door alinlegger wercl over
treclen; clat het, na erop te hebben gewe
zen, zoncler in dit opzicht bestreden te 
worden, clat geen afwencling van macht 
waargenomen wercl, vaststelt clat de 
maatregel door cle bevoegi:le overheid 
in de vereiste vormen en in cle bij de 
wet voorziene voorwaarclen geilomen 
wercl; clat llet ten slotte er op wijst 
clat het niet aan cle rechtbank behoort de 
gepastheicl en de noodwendigheicl te be
oordelen van de hestuursmaatregel welke 
tot de bevoegdheicl van de burgemeester 
behoort, en onder meer na te gaan of een
vouclige herstellingswerken niet hadden 
volstaan; 

Overwegende dat de rechtbank alzo een 
juiste toepassing van de. wet getnaakt 
lleeft; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

~g Mei 1951. - 2" kamer. - Voorzitte·r, 
H. Lo1weaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Sohier. - GeUjkluidencle conclusie, 
H. Hoger Janssens de Bisthoven, advo
cnat-genernaL - PleUcr, H. Hermans. 

2" KAMER. - 28 Mei 1951 

HEGELING VAN RECH'L'SGEBIED. 
STRAFZAKEN. - VoNNIS VAN DE CORREC
'l'IONELE RECH'l'BANK DA'l', lliJ 'l'OEPASSING VAN 

DE \VE'l' OP HET GEBRUIK DER TALEN, DE VER
WI.JZlNG NAAR EEN ANDER RECH'l'SCOLLEGE 
\'AN DEZEL~'DE RANG GELAS'l'. - RECHTSCOL
LEGE D,\T BESLIST DAT HET NIET HET BE
YOEGD RECHrSCOLLEGE IS. - BEIDE BESLIS
SINGI<:N IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. 
HEGELING VAN RECHTSGEBIED. 

lVa.nneer, bij toctJassing van artUcel 23 
ran de '/.vet vnn 15 Juni 1935 op het 
uebru.ik rle·r tnlen in {!Crechtsznlcen, een 
vonnis vnn de correct-ionele 1'echt1Janh: 
de vennijzing vnn cle zanlc, d·ie bij die 
rcehtbanJ.; acwhangig was, naar een 
andere eo·rreeUonele 1'echt1Janlc heeft 
1Je•role11, ell wanneer rleze laatste 
rechtbau k z·ich onbevoegcl heeft ve?'
klawnl ·om 1·edcn z·ij niet het 1"Cchtscol-
1eye vnn clczelfcle 1·ang is wctarvan de· 
zetel het cliehtstbij van clie van fle 
·rcehtbank wellw de ve1·wijzing heeft ge
last geleuen is, en ·wannee·r flie beide be
slisgingen in lcracht van gewijsde zijn 
ueucwn, is er aanleiflin:g tot 1·egeling 
vnn reehtsgebiecl ten e·inde het bevoegd 
reehtseolleue te bepalen waarheen cle 
Zfwl.; moet verwezen wonlcn (1). 

(PROCUHEUR DES ICONINGS TE NIJVEL, 
IN ZAKE VAN GOFFINET.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, in
gecliend door de Procureur des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aauleg te 
Nijvel; 

Overwegencle dat Felix-Eugene-J osepll 
Goffinet, bijzonder boswacllter, geboren te 
Villers-devant-Orval, cle 11 Augustus 1920, 
woonachtig te Mohiville, rue du Hy, V, 
gedagvaard werd om te verschijnen 
v66r de Correctionele Rechtbank te Leu
ven nit hoofde van te Ottenburg, kanton 

(1) Zie hoger, biz. 495, verbr., 23 April 1951 
(Bull. en PASIC., 1951, I, 584). 
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LenYen, op 2 Mei 1949 vrijwillig slagen of 
verwondingen toegebracht te hebben Han 
Louis Devan, met de omstandigheid dat 
de slagen of verwondingen een ziekte of 
een onbekwaamheid tot persoonlijke ar
beid veroorzaakt hebben; 

Overwegende dat de Oorrectionele 
Rechtbank te Leuven, op 9 December 1949 
bij verstek uitspraak doende, de be
klaagde veroordeelde tot een gelclboete 
v:m 100 frank, vermeerderd met 90 de
ciem en ov 1.000 frank gebracht, bij 
gebreke ann betaling binnen de wettelijke 
termijn, te vervangen door een subsidiaire 
gevangenisstraf van een maand, en tot 
de kosteu jegens de openbare partij ; 

Overwegende dat deze beslissing op 
3 Februari 1950, in zijn woonplaats, werd 
betekend aan de belanghebbende die er 
de 8 Februari 1950 verzet tegen aan
tekende; dat de rechtbank op 16 Februari 
1950 het verzet ontving en, nadat de be
klaagde verklaard had zich gemakkelij
ker in de Franse taal ti.it te drukken en 
er om verzocht had dat de rechtspleging 
in het Frans geschiede, bij toepassing vHn 
artikel 23 van de wet van 15 Juni 1935, de 
zaak naar de Oorrectionele Hechtbank te 
Nijvel verwees en de kosten voorbehield; 

Overwegende dat de zaak ten gevolge 
van deze verwijzing nadien bij de Oorrec
tionele Rechtbank te Nijvel aanhangig ge
maakt geweest zijnde, deze op 2 Februari 
1951 op tegenspraak uitspraak deed, zich 
onbevoegd verklaarde op grond van arti
kel 23 van de wet van 15 Juni 1935, daHr 
de rechtbank, welke de Franse taal als 
voertaal heeft en waarvan de zetel dichtst 
bij clie van de Oorrectionele Rechtbank 
te Leuven gelegen is, de Oorrectionele 
Hechtbank te Brussel is; 

Overwegende dat de onderscheiden 
door de Oorrectionele Rechtbank te Leu
ven en te Nijvel gewezen vonnissen van 
16 Februari 1950 en 2 Februari 1951 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; 

Overwegende dat nit de tegenstrijdig
heid tussen deze· beslissingen wat het be
voegde rechtscollege waarheen werd ver
wezen betreft, een negatief geschil van 
rechtsgebied ontstaat, welk het gerecht 
in zijn loop belemmert en tot een regeling 
van rechtsgebied aanleiding geeft ; 

Overwegende dat luidens artikel 16, 
paragraaf l, van de wet van 15 Juni 1935, 
de Oorrectionele Rechtbank te Brussel, 
welke tegelijk de Nederlandse taal en de 
door beklaagde gekozen Franse taal als 
voertaal heeft, het rechtscollege van de
zelfde rang is als de Oorrectionele Recht
bank te Leuven, dat het Frans als voer
taal heeft, en waarvan de zetel het 
dichtstbij gelegen is; 

Dat de verwijzing voorgeschreven bij 
artikel 23, alinea 3, derhalve naar de 
Oorrectionele Rechtbank ' te Brussel 
diende te worden bevolen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt het vonnis gewezen op 
16 Februari 1950 door de OorrectionelP 
Rechtbank te Leuven, in zover deze be 
slis~;ing als rechtscollege waarheen ver 
wezen wordt de Oorrectionele Rechtoank 
te Nijvel aangedUid heeft; beveelt dat 
omlerhavig arrest zal worden overge
scllreven in de registers. van de Oorrectio
nele Rechtbank te Leuven en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 

, van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Brussel. 

28 Mei 1951. - 2° kamer. - Yoorzitte1· 
en Ve·rslaggever, H. Louveaux, voorzitter. 
- GeHjlcluidende conchtsie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaut-generaal. 

2e KAMER. - 28 Mei 1951 

1° BEJVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHT
llANK BEHORENDE MISDRIHEN BlJ DIE RECHT
BANE; AANHANGIG GEMAAKT. RECHT
H'l'REEKSE DAGVAARDING DOOR DE BEKLAAGDE 
\'AN EEN DERDE WEGENS MISDRIJVEN, YOOR
GESTELU ACS TOT DE BEVOEGDHE!D VAN DE 
POLITIERECHTBANK BEHOREND. - MISDRIJ
VEN Dm DE BESTANDDELEN VAN EEN TOT DE 
BEI'OEGDHEID VAN DE CDRREC'l'IONELE RECHT
BANK BEHOREND WANBEDRIH' UITMAKEN. -
WANBEDRIJF DA'f NIET BIJ DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK AANHANGIG IS GEMAAKT. -
Qp DE VERKNOCHTHEID GESTEUND VONNIS VAN 
ONUEVOEGDHEID BETREFFENDE RET GEHEEL VAN 
DE MISDRIJVEN. - HOGER BEllllEP. - MIS
DHIJVEN, VOORWERP VAN DE RECHTSTREEKSE 
DAGVAARDING, GEDURENDE DE AANLEG VAN RO
GEl~ BEROEP BIJ DE CORRECTIONELE RECHT
BANK AANHANGIG GEMAAKT. - BEVESTIGINO 
\'AN DE llESLISSING YAN ONBEI'OEGDHEID DOOR 
DE RECH'l'ER IN ROGEl~ BEROEP. - WETTE
LIJKHEID. 

2° REG ElLING VAN REOHTSGEBIED. 
- GESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKINU VAN 
CON'l'RAVENTlONALlSERING EN EEN VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDHEID GESTEUND HIEROP DAT RET BIJ 
DE POLITIERECHTBANK AANHANGIG GEMAAKT 
MISDRIJF MET EEN BIJ DE CORRECTIONELE 
RECH'l'BANK AANHANGIG GEMAAKT W ANBEDRIJF 
VERKNOCHT IS. - NAZICHT DOOR RET 
HOF VAN VERBREKING. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDHEID DAT GEGROND SCHIJNT TE ZIJN. 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. -
PERKEN. 

1° Wanneer de polit-ie1·eclitbank, bij wellce 
tot haar bevoegdlwid beho1'ende m·isdrij
ven en ve1·volgens, door een door de 
belclaagde aan een ·derde gegeven 1'echt
streekse dagvaarding, misdrijven die 

r 
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nls tot lwa1· bevoeorlheid belwrenrl W01'
dcn 'VOorrtcsteld,, 1'/UW-'1' die 'in we1'7wlijk
Twid rle bcstrullldelen van een tot de 
llevoeodheicl vwn rle cor,recUouele 1'echt
/wnk beho,rend wrmllerlrijf u'itrnalcen, 
reyelmnf'i.rt aanlumaig werden, gernaakt, 
zieh wer;ens de verknoehtheirl tussen 
rUe onllerscheirlen misdrijven onllevoeya 
heeft 1Jerklaanl om van het ,rteheel e1·van 
ke:nnis te nemen, WO'I'rlt rl'ie beslissing 
van onbevoe,rtrlheirl, alhoewel ten Ujrle 
'WfUU'OP Z'ij wenl gewezen, rle fe'iten voor
werp van de 'rechtst,reelcse daqvaanling, 
llij de co,rrecUonele rechtbanlc n'iet aan
hangifl waren, te 'l'echt rlOO'I' rle 'l'echte'/' 
in hoyer beroep llevestigrl indien rlie 
feiten '/'egelmrti'i!/, ,rteflm·ende de awn
leg in hager lle'I'Oep, bij de correcUonele 
rechtuank aa11T1 angi,rt we1·den gemanlct (1). 

2" TVan'lleer de 'in hoge,r be,roep witspraak 
dOe'll([e CO'/'/'CCf'iO'i'ICle 1'CChtl/anlc Ve'/'
l.'lnnHl heeft rlat de poUUe,rechtlJank 
onllevoegcl wns om ke11uis te nemen 
nu1 ecn rloo'r de ntadl!;arne'/' gecontnt
'Ventionaliseerrl wrmbed?'ijf en van een 
tot haa,r l/evoegdheid behorend rnis
drijf, om reclen rUe rni8d'l"ijven ve1'
knocht zijn met een wwnbecl,l"ijf dat uij 
rle COI'I'Cctionele reehtllank, 'U'itspnwk 
rloenrle in eerste aanle,rt, aanhang ig 
wenl genuutlct, onderzoekt het Hof van 
verbreking, om tot reyeli'll,rt vwn 1·echts
f1ebied over te gnwn, of dU laatste wan
IHxlrijf 'l'egelrnaUg bij de CO'I"''CcUonele 
rechtiJrtllk sehijnt aanhml,gJrJ te ;djn 
11enuwkt en of nl de misrl'l'i,jven onder 
ellcaar verknocht schijnen te ziju,· in be
vesUgenrl geval, vent,ietigt het Hot tle 
1Je8cldkll"i'na 'vwn rle ntaclkarner, doch 
nlleen -in zover zij rle poUUe,rechtbanlc 
rtls bevoegrl rechtscollege heeft nrmge
-wezen, , en ve,rwljst het rle Mj de, 
politierechtbnnlc awnhang'if} gemnnlcte 
misrl,rij-ven 1UUl'l' rle correeUonele 1·ech t
IJanlc bij -well!;e het -wan1Jedrijf acwlwll
!fl!f is (2). 

(PilOCUll!<;UH DES KONINGS TE CHARLEHOI, 

li'\ ZAKE SIBILLE EN ANDEREN.) 

ARR.EST. 

HE'l' I-I OF; - Gelet op bet verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
ingeditmd door de Procureur (les Konings 
te Charleroi; 

Overwegende dat de Raadkmner van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, 
bij beschikking van 14 Maart 1950, waarln 
verzachtende omstancligheden werden 
aangenomen, naar de bevoegde rechtbank 

(1) eu (2) Zie de voetnota, getekend R. J. B., 
ollderaan bet arrest in Bull. en PASIC., 1951, 
I, 655. 

van politie verwezen lleeft Pierre-Louis 
Sibille, mijnwerker, geboren te Sonvret 
de 14 Januari 1924, woonachtig te Gou
troux, rue .Jean-Baptiste Huim~, 68, be
ticht van, te Monceaux-sur-Sambre, op 
24 .Jannari 1950, bij gebrek aan vooruit
zicht of voorzorg, (loch zonder het inzicbt 
de persoon van een under aan te randen, 
onvrijwillig slagen of verwondingen ann 
:Jean T'.Joncke te hebben toegebracht : 

Dnt de mnbtenaar vnn het openbaar mi
nisterie bij de Rechtbank van Politie t~ 
Marcltienne-au-Pont de beklaagde v66r 
dit rechtscollege deed clagvaanlen ter zit
ting van 9 Mei 1950 tot verantwoording 
over gezegde betichting en, daarenboven, 
om, op clezelfcle plaats en datum, bet re
glement op cle verkeerspolitie overtreclen 
te hebben; 

Overwegende dat de beklaagcle Sibille 
ov 8 .Tnni l!J50 rechtstreeks ter zitting van 
13 .Juni l!l50 v66r dezelfde rechtbank 
Alexandre Debatte, stokermagazijnier, 
woonnchtig te Charleroi, rue Huart Cha
pel, 21, liet dagvaarden om er terecht te 
staan wegens inbreuken op artikelen 41, 
42 en 85, 8° en 10°, van het Reglement op 
de verkeerspolitie, en tot herstelling van 
de schade welke cleze overtrellingen be
rokkend hebben; dat hij insgelijks de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl BiotCLinglin deed dag
vaarclen in haar hoedanigheicl van burger
lijk verantwoordelijke voor gezegde De
latte, die op het ogenblik van het ongevnl 
in hnar dienst was; 

Qyerwegende clat, ter zitting van 17 Oc
tober 1930, cle vennootschup Biot-Linglin, 
.Jean T'Jonck en de vennootschap Winter
thur zich burgerlijke partijen stelden 
tegen Sibille, en Sibille tegen Alexandre 
Delatte; 

Overwegencle clat de rechtbank van po
litie ter zitting van 7 November 1!l50 vast
stelde clat de zaken verknocht waren, de 
samenvoeging er van beval en, aangez{~n 
de feiten, wegens welke Delatte moest 
terechtstaan, onvrijwillig verwondingen 
aan T'Jonck hebben veroorzaakt, oor
deelcle dat zij, bij gebrek aan een bc
scllikking van contraventionalisering, on
bevoegcl was, zo ten opzicllte van deze 
misdrijven ten laste van Sibille welke 
door cle raadkamer en de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de rechtbank 
aanhangig waren gemaakt, als ten op
zichte van die welke Delatte bij recht
streekse clngvaarding ten laste werden ge
legd; 

Dat zij de zaak aan de procureur des 
Konings overmaakte; 

Overwegende dat de zaak door hoger 
beroep aangetekencl op 16 November 1950 
floor T' ,J onck, de naamloze vennootschttll 
Winterthur en de personenvennootsc~ap 
met beperkte aansprakelijkheicl Biot-
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Linglin, en op 18 November 1950 door het 
openbaar ministerie bi.i de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi aanhangig ge
maakt werd; clat Sibille op 14 Decem
ber HJ50 Delatte en de bnrgerlijl.: verant
woordelijke opnieuw rechtstreeks v66r 
cUt rechtscollege dagvaardde om er -nit 
tioofde van het wanbeclrijf van onvrijwil
lige slag en of verwondingen a an T' J oncl< 
en van inbreuken op het reglement op cle 
verkeerspolitie terecbt te staan ; 

Overwegende dat 'cle correctionele recht
bank, op 5 Januari 1951 over cleze bogere 
beroepen uitspraak doende, vaststelde 
cla t de feiten, welke door de raadkamer 
bij de rechter van politie aanbangig ge
maakt werclen, alsmede clie welke door de 
tweecle rechtstreel<se dagvaarding Delatte 
ten laste werden gelegd, die in eerste 
aanleg regelmatig bij betzelve aanbangig 
waren, samenhangend zijn en dat het, 
ten einde ieclere tegenstrijdigbeid tussen 
de nit· te spreken beslissingen te vermij
den, aangewezen was dat zij tegelijker
tijd en door een zelfde rechtscollege zou
c]eu worden berecht; dat het zicb, bijge
i,ol~r. onbevoegd verklaarde; 

Overwegencle clat de feiten welke door 
de beschii<king van de raadkamer bij de 
rechtbank van politie aanhangig gemaakt 
zijn gewer;st·, en die wegens welke de ge
namiJ.den Sibille, Delatte en de personen
vennootschap met beperkte aansvra,kelijk
lleicl Biot-Linglin v66r de correctionele 
rechtbank gedagvaard beeft, samenlian
gt>n!l :-<ehijnen; dat, daar de rechtbanlr 
n1n politie geen beslissing over de gronrl 
gewezen had, cle correctionele recbtbauk, 
nitspnwk doencle in hoger beroep, zich 
te recllt onbevoegd verklaard heeft; 

Overwegencle dat de beschikking van 
l4 i\Iaart 1950, gewezen door de Hanel
kamer van de Rechtbank te Charleroi en 
!Jet vonnis clat de il Januari 1951 door de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi nit
gesvroken in kraclit van ·gewijsde gegaan 
zijn en flat nit hun tegenstrijdigheirl een 
geschil van rechtsgebied ontstaan is dat 
tot een regeling van rechtsgebiecl aanlei
ling geeft; 

Om clie redenen, het rechtsgebied reg~
lende, vernietigt rle beschikking van cle 
Raaclknmer van 14 Maart 1950 doch en
kel in zover zij cle rechtbank van poli
tie aanwijst als llet recbtscollege dat be
l'oegrl is om kennis te nemen van het ten 
laste van Sibille gelegcle gecontraventio
naliseerrle wanbeclri.if; beveelt clat oncler
lmvig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers Ynn cle Rechtbank van 
eerste aanleg te CharlP.roi en dat melding 

(1) Verbr., 24 Febrnari 1948 (1irr. Ve1"b1"., 
19~8. biz. 155: TJu/l. en PASIC., 1918, I, 128); 
1 Maa1·t 1M9 r .4 rr. Fe.·br., 19•19, biz. 112; Bull. 

er van zal worden gemaakt op cle kant 
van cle vernietigde beslissing; verwijst cle 
rechtspleging ten laste van Sibille naar 
de Oorrectionele Rechtbank te Charleroi, 
bij welke de feiten welke ann cle betich
ting van onvrijwillige verwonclingen fen 
gronclslag lagen en welke Delatte door de 
rechtstreekse clagvaurcling van l4 Decem
ber 1950 verweten werclen reeds regelma
tig aanhangig zijn, opclat a lrlaar over het 
geheel cler vervolgingen nitspraak worclf, 
geclaan. 

2R Mei 1951. - 2" knmer. - l'uorzitter 
en Versla_q_qever, H. Lonveaux, voorzitter. 
- Gel-i.jkli!dd.entle eoncl-usie, H. Roger 
Janssens de Bisthm'en, aclvocaat-gencranl. 

2c KAMER. - 29 Mei 1951 

1" VOORZIENING IN VERBHEKING. 
/'.;AKICN VAN RECH'l'S'J'nEEKSg BELAS'rJNGEN. 
NEEHLEGGJNG VAN RET VEHZOEKSCHRIFT TER 
GRIJl'FIE VAN RET HOF VAN BEROEP BINNE.N D~ 

VEERTIG DAGE:X TE REKENEN VAN .Ei:ET A R

llES'l\ - SANC1'IJ!: VAN HET YERZUIJ\f EH 
YAN : VERVAL. 

2" VOORZIENING IN VEHBHEKING.
ZAKEN YAN RIGCH'L'HTHEJCKSE BELASTINGEN. -

0NTSTEN'l'ENIS Y~\N YERMELDING, GE'l'EKEND 

llOOH DE GIUFFlEll \'AN RET HOF VAN BEROEP, 
DAT HET VEllZOEKSCHHIF'l' TER GRIFFIE VAN 

DAT HOD' BINNEN DE I"EEllTIG DAGEN 'l'E REKE

NEN \'AN HET ARHEST NEERGELEGD WEHD. -
';OORZIENING NJJ!;T ON'fVANKELIJK. 

1o Het tot het Hot ·van ver7J1"elcinrJ ye'l"ielzt 
verzoelcsel!Titt tot -verbrelcill(f vnn een im. 
znl.:en van ·reehtstreekse belastiu_qen clorw 
een hot van bemep rJewezen ((i/Test moet, 
op strnt van verval, IJi.nnen de veertiy 
cla_qen te reliencn vwn rle cl(/,f.mn vcw hef. 
rwrest, ter _qrifjie van het ho.f van be
·roep neerrJelertcl worclen (1). (Wet vnn 
() September 1R95, art. 14.) 

2° Wamnee1· uit _qeen vermelcliny, yete
l;encl floor de _q/"'ifjie1· van het hot van 
beroep, bUjlct flat het nan het Hoj" vnn 
ve'I"IH·eldn_q rtel·ieht ve·rzoelcsehritt tot 
verb1·elC'in[! van een in znlcen va.-n 1·eeht
st1'eelcse belasUnyen cloo1· een hot van 

· be1·oeJ1 _qewezen an·est, binnen cle veer
t-i_q cla_qen te rekenen van tle clat·u.m van 
clat arrest, ter _q1··ijfie van het hot van be
mep wertl nee·r_qelegcl, is cle voo·rzienin_q 
niet ontvankeUjk. (Wet van ()September 
1895, art. 14.) 

en PAsrc., 19!9, I, li3): 13 .Tuni 1950 (A1·1·. 
T'erbr., 1950, biz. (i36; TJull. en PAsic., 19!\0, 
I, 721). 
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(ADMINIS'l'HA'l'IE VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE 
\'gNNOOTI>CHAP CC BI~TONS ET MATERIAUX >>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Luik g·ewezen; 

01·er de grond van niet-ontvankelljk
heid tegen de voorziening ingeroepen : 

Overwegende clat de voorziening tegen 
liet arrest van een hof van beroep welk 
over een beroep tegen de besllssing van de 
clirecteur uitsprank doet op straf van ver
val moet ingestelcl worden bij ver
zoekschrift, voorafgaanclelijk aan ver
weerder betekencl, ter griffie van gezegd 
hof met de uitgifte van de bestreden be
slissing en de stukken tot staving van de 
voorziening neclergelegd cc binnen de ter
mijn van veertig dagen te rekenen van 
de datum van het arrest >> (samengescha
kelde wetten, artikel 67, en wet van 
6 September 1895, artikel 14) ; 

Overwegende dat nit geen vermelding, 
getekencl door de griffier van het Hof van 
beroep te Luik, blljkt dat deze formaliteit 
binnen de voorgeschreven termijn zou 
volbracht geweest zijn; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt (Je voorzie
uing; laat (Je kosten ten laste van de 
Staat. 

29 :Mei 1951. ----' 26 kamer. - Voo·rzitte·r, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ver·slaggever·, 
H. de Clippele. - Gelijlchtidende conclu
sie, H. Ganshof van der Meersch, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn-
8eele. 

2" KAMER. - 29 Mei 1951 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN, -- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
RELASTINGEN. VOORZIENING TEGEN EEN 
VOORREREIDEND ARREST OF EEN ARREST VAN 
ONDERZOEK. - VOORZIENING KAN SLECHTS NA 
HE'f EINDARREST INGESTELD WORDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
ZAKEN VAN RECH'l'f:>REEKSE RELASTINGEN. 
ARREST VAN HEr HOF VAN llEROEP DAT ZICH' 
ERTOE BEPERKT 'l'E VERKLAREN DAT EEN RE
CLA.MA'f!E GEMOTII'EERD IS EN AAN DE PAR
TIJEN TE BEVELEN OVER DE GROND TE CON
CLUDEREN. - GEEN EINDARREST NAAR DE 

(1) Verbr., 24 Juni 1946 (Ar·r. Yer·b1·., 1946, 
biz. 235; Bull. en PAsrc., 1946, I, 254, en de 
nota 1) ; 21 April 19cJ.7 (Bu.ll. en PAsrc.; 1947, 
I, 174); 10 Mei 1948 (A,-,.. Yer·br., 1948, biz. 267; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 308). 

ZTC'\ \'AN AR'J'JKEL 41G VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM VAN DE VOORZIENING. - ZAKEN 
YAN RECHTSTREEKSE RELASTINGEN. - AAN
DUlDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN. -
AANDUIDING DIE OP GELIJK WELKE PLAATS 
YAN RET VERZOEKSCHRIFT MAG VOORKOMEN. 

~o INKOMSTENBELASTINGEN. 
.A,\NSLAG VAN AMRTSWEGE. - VERGELIJKING 
ME'r DE NORMALE WINST VAN SOORTGELIJKE 
BELAS'l'lNGPLICH'l'lGEN. VERMOEDEN DAT 
NIET AFHANXELIJK IS VAN RET BESTAAN VAN 
YERSCHILLENDE SOORTGELIJKE BELASl'ING
l'LlCHTJGEN. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
FJN ARRES'J'FJN. - ZAKEN VAN RECHT
STREEKSE llELAS'l.'IKGEN. - .VERPLIOHTING 
VOOR DE RECH'l'ER ZIJN BESLISSING 'rE MO
TIVEREN. - GEEN VERPLICHTING DE MOTIE
YEN VAN ZIJN MOTIEVEN OP TE GEVEN. 

1 o De regel volgens wellce, b~titen het fJC
vnl van besliss·ingen. over de bevoegrl
heirl, cle e-is tot ver·br·elcin.g tegen. de 
voor·ber·e,idende an·esten en lle nn·esten 
vnn onller.zoelc slechts net het ei·udar"''est 
mogelijlc is, is toepasselijlc niet alleen 
in c1"iminele zalcen, maar oolc ·in nlle za
lcen die de openbn1·e or·de aanbelangen en 
lloor cle wet awn cle tweede lcamer· van 
het Hot van verbmlcing, onder·worpen 
worcLen (1). 

2° Het arrest vnn het hot van /Jeroep, dat 
zich ertoe beper·Tct te beslissen dat de 
rloor lle belastingpl-icht-ige inf!elliende 
·reclamat-ie gemotiveer·d ·is en aan de 
partijen te bevelen ove·r cle groncl te 
concl·u.cler·en, is gee·n einllMTest nan·1' cle 
zin van artilcel 416 va.n het Wetboelc 
van stn~f1Jor·de·l"infl claar· het aeen eir1de 
awn het gesch-il stelt en het niet over· 
een betw,isting aangaande de bevoegcl
heicl beslist. 

3° Zo, 'in zalcen Vltn r·echtstreekse belns
tingen, het verzoelcschritt tot verb·re
lcin.IJ cle geschonclen wetten moet aan
cl1ticlen~ mag die aand1t:iding op gelijlc 
wellce pla.ats in de telcst van het ve·r
zoelcschritt voorlcomen (2). (Wet van 
G September 1895, art. 14.) 

4° TV wnneer· de administrat-ie van ambts- . 
wege cle belastingpl-ichtige belast met· 
inachtneming van de normale winst 
Vltn soortgelijlce belastingplilJhtigen, is 
cle toaa·rde van dit ver·moeclen niet af
lwnlcelijlc van het bestaan van ver·
schillende soor·tgeUjke belast-ingplich
t'igen (3). (Samengeschakelde wetten 

(2) Zie de voetnota 1, getekend W. G., onder
aan het arrest in Bull. en PASIC., 1951, I, 658. 

(3) Zie conclusie van het openbaar ministerie 
v66r verbr., 23 Mei 1950 (Buli. en PAsrc., 1950, 
I, 672). 
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lletreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 28 en 56.) 

r;o Zo de ~·ecltter de ve·rplichting heeft 
z·i:in besUss·ing te motlveren, is hij niet 
er toe gelwuden de -motie-ven van z·i;in 
motie·ven op te geven (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(ADMINIS'fHATIE \'AN l'INANCii<;N, '1'. HAH\'~;NCl'l'.) 

ARREST. 

IHJ'l' HOF; - Gelet op de llestreden 
arresten, 011 16 Mei 1949 en 23 Januari 
1950 door bet Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening tegeu het 
arrest van 16 Mei 1949 is gericht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid hieruit dat het verzoek
scllrift tot verbreking aan verweerder 
niet werd betekend en ter grilfie van het 
hof van beroep niet binnen de termijn 
van veertig dagen te rekenen van cle da
tmi1 van het bestreden arrest werd neer
gelegd :' 

Overwegemle dat, luidens artikel 416 
Ym,l het Wetboek van strafvordering het
welk niet aileen op de criminele zaken 
toepasselijk is, maar ook op de fiscale za
ken en op al deze welke de openbare orde 
nanbelangen en door de wet nan de tweede 
kamer van llet Hof onderworpen zijn, 
Jmtten llet geval van over de bevoegdlleid 
gewezen beslissingen de eis tot verbreking 
tegen de an·esten van onclerzoek en tegen 
tle voorbereidende arresten slechts na het 
eindarrest mogelijk is; 

Ovet;wegende da t bet bestreden arref;t 
Pr zicll toe beperkt heeft te beslissen dat 
de cloor verweenler ingediende reclamatie 
gemotiveercl en, dienvolgens, ontvankelijk 
was, en aan de partijen te bevelen op 
lle datum welke bet bepaalcle over lie 
grond te concluderen; 

Overwegencle dat, .chmr llet niet is ge
wezen over een betwisting aangaande de 
bevoegdheitl en aan het gescbil geen einde 
stelt, bet, nuar de zin van gezegd arti
kel 416, geen eindbeslissing is ; 

Overwegencle, clienvolgens, dat de voor
ziening, aan verweerder op 2 Maart 1950 
betekeml en regelmatig op de derde van 
dezelfde maaml neergelegd, binnen de 
veertig dagen te rekenen van af de datum 
van het eindarrest van 23 .Januari 1950, 
niet te laat ingediend is ; 

Over llet middel : schending van arti
kelen 97 en 112 van de Grondwet, 61, para
graaf :J, van de _wetten betreffende de in-

(1) Vaste reclllspraak. Zie onder meer boger, 
blz. 2, verbr., 18 September 1950 (/Ju/1. en 
PASlC., 1951, I, 3). 

komstenbelastingen, saruengeschakeld bij 
besluit van 31 Juli 1943, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat l!et llof, 
bij zijii tussenalTest van l!i Mei 1949, 
na vastgestelcl te llebben llat verzoeker 
als reel en van ziju reel am a tie lleeft aan
gellaald : << dat de belasting overdreven 
was en dat llij ongelukkiglijk -dergelijke 
sommen geld niet hail verdiend ''• beslist 
dut clie I'eclamatie gemotiveerd en, cler
lialve, ontvankelijk is, dan wanneer vol
gens de reclltsleer en rechtspraak, om naar 
de eis van de wet gemotiveerd te zijn, de 
reclumatie gewag moet maken van be
paahle grieven tegen de cijfers die voor 
de coutrolenr als ·grondslag voor de bere'
kening v>m de aanslag van ambtswege 
llebben gecliend : 

Overwegende dat het bestreden arn~Rt 
letterlijk de motieven van de door de 
verweercler ingediende reclamatie over
neemt; 

Overwegende clat, bij een interpretati~~ 
welke met hun bewoordingen niet onver
enigbaar is, !let beslist dat ze precies ge
noeg zijn; 

0\'erwegende dat deze beoordeling, van 
feitelijke aarcl, souverein is ; dat zij 
dienvolgens, aan llet toezicllt van het Hof 
ontsnapt: 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen lld arrest van 2i:l .J annari 19GO : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid l!iernit clat het midclel. on
der de zogezegde gellchonclen wetsbepa
lingen, artikel 28 val~ de samengescha
kelde wetten betreffentle de inkomstenbe
lastingen niet aanduiclt, waaryan <le 
scllending tloor de voorziening ingeroepen 
wordt: 

Overwegeude dat in zake directe behis
tingen, llet. verzoeksclli·ift tot verbreking, 
overeenlwmstig artikel14 van de wet van 
6 September 1893, de geschonden wetten 
moet aancluiden; dat deze aanduiding 
nocbtans OJl geeu bP]malde vtaats nwd. 
vermeld worden ; 
Overwegendc~ dat urtikel 28 in het ver

zoekschrift. wordt aangeduid; 
Dat de grond van niet-ontvankelijkl!eid 

in feite niE't opgaat; • 
Over het midclel : scllencling van arti

kelen 97 en 112 van de Grondwet, 26, 27 
en 56 van de wetten betreffeucle cle iu
komstenbelastingen, s;imengescllakeld bij 
besluit van .31 .Juli 1943, doordat, llet Hof 
van beroep te Brussel bij zijn arrest van 
23 Januari 1950, na vastgesteld te heb
ben dat verweenler van ambtswege voor 
llet dienstjuar 1946, navordering van 1945, 
bij toepassing van artikel ii6 van de 
samengescllakelde wetten, op grond van 
llet vermoeclelijk bedrag van zijn belast
bare inkomsten wercl belast, beslist : 
a) tlat llet vermoeden van overeenc 
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komstigheid met de wet, dat gehecht is 
aan de aanslag van ambtswege gevestigd 
door de aclministratie, slechts bestaat 
voor zoveel het beclrag van de belastbnre 
inkomsten wettelijk is vermoed geweest, 
het is te zeggen gevestigcl op grond van 
werkelijke en gelclige vermoeclens en clat, 
in geval van toepassing van artikel 28 van 
de wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, de vergelijking met een enkele 
soortg:elijke belastingplichtige als dus
danig niet kan aangezien worden; b) dat 
beroeper ten genoege heeft bewezen clat 
een beclrag van premH~n beclragende 
14.953 frank in de loop van het bewust 
flienstjaar niet werd geincl en, clienvol
gens, voor dat clienstjaar niet moest be
last worden, dat hij voor clat dienst
jaar 106.024 frank lonen en niet 76.300 fr., 
zoals door de aclministratie aangeno
men wercl, heeft uitbetaald; clan wan
neer : a) de bepaling van de inkomsten, 
op. grond van vermoeclen volgens de pro
cedure voorgeschreven door artikel 28 van 
de samengeschakelde wetten, de vergelij
king met verschillende soortgelijke belas
tingplichtigen niet vergt, claar de verge
lijking, met een enkele soortgelijke belas
tingplichtige, in onclerhavig geval, alle 
waarborg van benaclering in de schatting 
van zijn inkomsten . biedt; 1J) deze be
weringen noch gemotiveerd noch gegrond 
~~;ijn op stukken welke in het dossier voor
komen : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegencle dat cloor het bestre<len ar

rest vastgesteld wordt clat verweerder we
gens niet-aangifte, overeenkomstig arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten, 
van ambtswege op grond van het vermoe
c~elijk bedrag van zijn belastbare inkom
steil belast werd en dat de administratie, 
wat een van de elementen van de belas
ting aangaat, artikel 28 van dezelfde wet
ten heeft toegepast; 

Ovenvegende clat de rechter over de 
grond 'als principe stelt << dat in eli en, bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens, fie 
aclministratie artikel 28 toepast, dat de 
vergelijking met de normale winsten van 
;;oortgelijke belastingplichtigen voorziet, 
Iiet claaruit slechts een geldig en toerei
kend vermoeclen kan afleiden wanneer de 
vergelijking met verschillencle soortge
lijke belastingplichtJgen gedaan is ge
weest ll; 

Dat, in onderhavig geval, wijzende 
hierop dat de vergelijking gedaan werd 
<<met een soortgelijke belastingplichtige l>, 
hij beslist dat ((de administratie geen re
gelmatig vermoede inkomsten heeft be
last >l; 

Overwegencle dat de waarde van het 
vermoeclen, door gemeld artikel 28 erkend 
aan de vergelijking welke het voorziet, 
uiet afhankelijk is hiervan tlat de ad-

ministratie het bestaan van verschillende 
soortgelijke belastingplichtigen inroept; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del, dienvolgens, gegrond is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond bij een souvereine beoordeling van 
de feiten van de zaak aanneemt (( dat ver
weerder ten genoege heeft bewezen clat 
het beclrag premien van 145.953 frank niet 
in de loop van het bewust dienstjaar 
gei:nd wercl en dat hij, anderzijds, voor 
dit dienstjaar, 106.024 frank Jonen heeft 
uitbetaald in plaats van 76.300 frank zoals 
door de administratie aangenomen werd l); 

-OvPrwegende da t. de verplichting om de 
beslissing te motiveren deze niet insluit 
de motieven van de motieven op te geven; 

Waaruit volgt dat bet tweede onder
dee! van het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest behalve in zover bet uit de 
belasting een bijkomende ontvangst van 
80.000 frank weert en in zover het be
slist dat een bedrag premren van 
145.953 frank door verweerder in de loov 
van het bewust dienstjaar niet geincl 
wercl en dat hij, voor dat dienstjaar, 
106.024 frank lonen heeft betaald; beveelt 
dat onderbavig arrest zal worden over
geschreven in cle register's van het Hof 
van beroep te Brussel en dat melding er 
van zal worden gemaakt op de kant van 
cle gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt elke partij tot de lwlft der 
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt, 

. naar bet Hof van beroep te Gent. 

29 Mei 1951. - 2e kmner. - Yoo'l'zitte1·, 
H. r~ouveaux, voorzitter. - Yrwslauueve1·, 
H. Daubresse. - Gelijkl'l!-idende concl11-
s-ie, H. Gansbof van der Meersch, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2" KAMEH. - 29 Mei 1951 
1° INKOMSTENBELASTINGl<JN. 

Br.rzoNDEnE EN TIJDELI.TKE BELASTING OP DE 
UITZONDERLIJKE WINS'l'EN. - GEEN NIEUWE 
AANSLAGEN 'l'E REKENEN VAN AF DE A~'KONDI

GING VAN DE WET VAN 16 00TOIJER 1945. · 
~ INKOMSTENBELASTINGEN. 

HOF VAN IJEROEP DA'l' VAN HET BEROEP VAN 
DE IJELASTINGPLlOHTIGE 'l'EGEN DE BESLIS
SING VAN DE DITlEOTEUR KENNIS NEEMT, -
VERPLIOHTING DE GEGRONDHEID TE ONDER
ZOEKEN ,IAN DE DOOR DE D!REOTEUR UITGE
BRAOHTE I IJEOORDELING BETHEFFENDE HE'l' 
VERSOHULDIGD ZIJN VAN DE BELASTING, 

1° Te relcenen vctn cle aflcmHl'iging van de 
wet vctn 16 Octobe-r 1945 tot invom·ing 
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va11 cen emf1·abelastin,q op de in oor
logstijd behaalde emceptionele inlcorn
sten, winsten en baten, wo·rden geen 
nie~twe aanslagen rnee1· ,qevesUgd in de 
bijzonde1·e en tijdelijlce belasting op de 
·nUzoncledij lee wins ten, ingevoe1·d bij 
de wet van 10 Januari 1940. ·(Wet van 
16 October 1945, art. 20.) 

2° Het hof 1!an be'/'Oep, clat over het be
mep vwn cle belastingplichtige tegen de 
besl'issing van cle directeur uitspmalc 
cloet, is ertoe ve1·plicht de [le[I1'01Tdheid 
te oncle·rzoclcen vnn fle cloo1· cle directew· 
uitrtebmchte beoonlclinrt betreffende het 
·versch~rlrUrtd zijn van de belnstinrt (1). 
(Samengescllakelde wetten betreffende 
cle inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

(ADMINIS'l'RATIE VAN I•'INANCIEN, '1'. MODAVE.) 

ARREST. 

I-IE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 22 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig micldel : scllending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
53, paragraaf 1, en 56 van de wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, samen
geschakelcl bij N~sluit van 3 Juni 1941, 
1 en 9 van de wet van 10 Januari 1940 tot 
invoering van een bijzonclere en tijdelijke 
belasting op de uitzonclerlijke winsten, 
20 van de wet van 16 October 1945 tot in
voering van een extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en bnten, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat llet be
streden arrest, om de bij navordering van 
recllten over 1942 gevestigde aanslag in 
de bijzondere en tijdelijke belasting te 
vernietigen, op deze in feite verkeerde 
beschouwing heeft gesteund, dat de aan
geklaa,gde beslissing van de clirecteur er
kend heeft dat geen aanslag in de bij
zondei·e en tij delijke belasting nog moet 
gevestigcl worden, dan wanneer deze be
slissing er zich toe beperkte vast te stellen 
dat thai1s geen aanslag in bedoelde be
lasting nog moet gevestigd worden - wat 
geenszins de outlasting van de aanslag in 
de . reeds gevestigde bijzondere en tijde
lijke belasting insloot - en dat llet dis
positief van de beslissing van de directeur 
geen outlasting verleende wat de belas
ting waarvan sprake betreft : 

Overwegende dat, om de aanslag te ver
nietigen in de bijzondere en tijdelijke be
lasting, gevestigd voor !let dienstjaar 1944 

(1) Zie de conclusies van de H. aclvocaat
generaal Sartini van den Kerckhove v66r 
verhr., 8 Juni 1938 (A1·r. Ve,·b1-., 1938, hlz. 125) 
in Bull. en PAsrc., 1938, I, 198; verbr., 5 Mei 
1941 (A1'1', Verb,·., 1941, hlz. 117) en de conclu-

bi.i navorclering van rechten voor 1942 -
enige beschikking van !let bestreden arrest 
welke door !let middel bestreden wordt -
de rechter over de grond op deze enkele 
bescllonwing lleeft gesteund dat de beslis
sing van de directeur der rech tstreekse 
belastingen, uitspraak cloende over de door 
vt>rweerder ingediende reclamatie er
kent, wa t voormelde be lasting betreft, 
<< flat geen aanslag nog moet gevestigcl 
worden ll ; 

Overwegende clat deze beslissing in wer
kelijkheicl de door !let bestreden arrest 
beweerde vaststelling niet inhoudt, dat zij 
enkel vermelclt << dat thans geen aanslag 
in de bijzondere en tijdelijke belasting OD 
de uitzonderlijke winsten (wet van 10 Ja
nuari 1940) meer gevestigd moet wor
den· (wet van 16 October 1945, art. 20) )) ; 

Overwegende dat, luiclens artikel 20 
van de wet van 16 October 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, - te rekenen van de 
afkondiging van deze wet - geen nieuwe 
aanslagen meer gevestigd worden bij toe
passing van de wet van 10 Januari 1940 
tot wijziging van de Sa)llengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen en tot 
aanvulling ervan door het vestigen van 
een bijzondere en tijdelijke belasting op 
de uitzonderlijke winsten; 

Overwegende dat, vervat in de hiervoor 
vermel de bewoordingen, de vaststelling 
van de directoriale beslissing, waarop het 
bestreden arrest steunt om cle vernieti
ging van cle bestreden aanslag uit te spre
ken, niet de outlasting insluit van de aan
slag waarvan sprake, welke v66r 16 Oc
tober 1945 gevestigd werd, vermits llij in 
een op 28 December 1944 uitvoerbaar ge
maakt kohier begrepen is; 

Overwegencle dat, voor llet overige, de 
rechter over de grond moest nagaan of, 
volgens de ter zake geldende wetsbepa
lingen, de betwiste bijzondere en tijdelijke 
belasting door de verzoeker, al dan niet, 
verschuldigd was; 

Dat, ware de vaststelling, welke in de 
beslissing van de clirecteur vermeld is, 
gedaan geweest i11 de in het bestreden u r
rest voorkomende bewoordingen en lwdcle 
zij de draagwijdte welke de rechter over 
de grondllaar toekent, deze niettemin fle 
gegrondheid van cle door lle directeur der 
belastingen nitgebrachte beoordeling hn<l 
moeten onderzoeken ; 

vVaaruit volgt clat, door uitspraak ge
daan te llebben zoals hierboven wordt ge-

-----·-··-·---··--·-- -

sies van de H. eerste advocaat-generaal Cornil 
in Bull. en PAsrc., 19<11, I, 177; 25 Fehruari 1946 
(An·. Yerbr., 1946, blz. 85; Bull. en PASIC., 
1946, I, 89); 29 Maart 1949 (A1·r. T'erbr., 1949, 
blz. 221; Bull. en PASIC., 1949, I, 253). 
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zegd, bet bestreden arre:;;t fle in het mid
del bedoelcle wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest cloch enkel voor zoveel het de 
aanslag vernietigt die in cle bijzonclere be
lasting voor het dienstjaar 1944, bij navor
dering van rechten voor 1942, gevestigd 
wercl; 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 gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het 
Hof van beroep te Luik. 

29, Mei 1951. - 2• kamer. - Voon:itte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. ~ Geli.ilcltt.idenfle conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Ple'ite1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 29 Mei 1951 

1<> INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN. 
HECLAMATIE TEGEN HET m;LOOP \'AN DE AAN-
1->LAG. - TERMIJN. 

2° BELASTINGEN. - WETSBEPALINGEN 
DIE \'OORSCHRIJVEN DAT lmCHTSVORMEN, OP 
S'l'RAIC VAN NIETIGHEID, RINNEN EEN BEPAALDE 
'fERMIJN ZULLEN \'EIWULD WORDEN. - BE
PALINGEN VAN OPENBARE ORDE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEHOEP I'OOR HET HOF \'AN BEHOEP TEGEN 
DE BESLISSING \'AN DE DIRECTEUR DER BE
LASTINGEN. - VERPLICH'l'ING YQOR HET HOF 
VAN BEROEP AMBTSHALVE TE ONDEHZOEKEN OF 
HET BEROEP ON'l'VANKELIJK IS. 

-! 0 INKOMSTENDELASTINGFJN. 
l{ECLA~IATIE TEGE-N RET BELOOP VAN DE AAN

SLAG. - 'J'ERMI.JN. - ACHTEREENVOLGENDE 
AANRLAGEN DIE, -,:VEGENS DE INVLOED VAN DE 

ENE OP DE ANDERE, EEN GEHEEL UITMAKEN. 
- TEH..\fl,JN Q]fl 'l'EflEN DE LAATSTE AANSLAG 

IcEN RECLAJ\IATIE IN TE IliENEK ZICH UITSTREK
KEND TOT DE ELEMENTEN VAN DIT GEHEEL. 

5° INKOMS'J'ENDELASTINGEN. 
HECLAUATIE TEGEN HET BELOOP \'AN DE AAN
SLAG. ·- 'J'ERMI.JN. - AANSLAG BIJ NA
YORDERING VAN BECHTE.\' NA EEN EERSTE 

AANSLAG. - ZELFDE DIENST.JAAR, MAAR AN-

(1) Verbr., 25 Januari en 31 Mei 1949 (A1·1·. 
Ye?·b1·., 19•19, blz. 72 en 364; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 80 en 408, met de nota's 2, biz. 80, 
en 1, 2 en 3, biz. 409); 22 November 1919 (Ar1·. 
Ye1'b1·., 1950, biz. 162; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 179); 26 September en 19 December 1950 
(zie hager, biz. 23 en 215; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 25 en 261). 

(2) Verbr., 31 Januari 1950 (A1"1·. Ve1"b1·., 

DEBE llELASTBARE STOF. - ZONDER UITWERK
SEL OP DE TERMIJN BINNEN WELKE DE RECLA
MATIE 'rEGEN DE EERSTE AANSLAG MOET WOR
DEN INGEDIEND. 

u0 INKOMSTENBELASTINGFJN. 
BEROEP Y0•6R HET HOF Y AN BEROEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE IliRECTEUR. - KEN
NISGEVING DOOR DIE BESLJSSING VAN EEN LA
TER TE \'ESTIGEN BIJKOMENDE AANSLAG. 
GEEN BEROEP 'l'EGEN EEN TOEKOMSTIGE me 
GEBEURLIJKE AANSLAG. 

7° MACHTSOVFJRSCHRIJDING. - ZA
rmN YAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
HOF YAN BEROEP DA1' EEN BEROEP TEGEN EEN 
'l'OEKOMS'l'lGE OF GEBEURLI,JKE AANSLAG IN
WILLIGT. 

1 o De reclnmfttie van fle, lielastingpUchUge 
teuen het beloop van zi.in aanslag moet, 
OJ! st'l"af van verval, tt.iterlijlc fle 
81 Mafwt van het tweefle fl'ienstjan1· 
inucdienfl won/en, zonfle1· flat fle ter-
1nijn nochtnns minfler dan zes maanrlen 
vnnaf de flntum van het aanslagbUjet 
of van de lcennisgev·ing van de a.wnslag 
liedmgen marl (1). (Samengeschakelcle 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 61, par. 3.) 

3° In za.ken vwn lielast1nuen zijn va.n open
bfwe oHle rle wetsbepaUngen die vom·
sclwij1;en flat 1·echtsvormen, op skat 
van 11'ietighcid, binnen een liepaalfle 
termijn zttllen ve1·vnld wonlen (2). 

3° Hct hof van lieroep, dnt va.n een bc
sUss·ill{f vnn de di1·ectem· der belastin
uen kennis neemt, moet van ambtswege 
onde1·zoeken of flit liemep ontvankelijk 
·is om b·innen fle wettelijke te1·mijn te 
z·ijn ·in,qesteld (3). (Wetten betreffencle 
tle inkomstenbelastingen, art. 66 en 67; 
wet van 6 September 1895, art. 7 tot 10.) 

4° In het uitzonderUjlc rJeVftl flat twee 
aohtereenvolgende aanslctgen, wegens 
ae 'i.nvloefl van rle ene op de a.nflere, een 
f!Choel ttitmaken, strekt flo tennijn. mn 
teuen rle laatste fwnslng een. reclctmatie 
·in te cUenen zioh tt:it tot ellc bestandfleel 
Vftn flftt geheel (4). (Samengeschakelcle 
wetten betreffende cle inkomRtenbelas· 
tingen, art. 61, par. 3.) 

5° Het feit, ant, nft een eerste afwslau, 
tot een nnnslag bij navonlering van 
rechten ovc1· hetzelfrle flienstjaar, flooh 
OJ! eon andere belastbare stof wordt 

1!}50, blz, 3olfl; Hull. en PASIC., 1950, I, 373); 
19 December 1n;,o (zie hager, biz. 215; Bull. en 
PASIC., J<i51, L 261). 

(3) Verbr., 31 Januari 1950 (Arr. Ferbr., 
1950, blz. 348; Bull. en PASIC., 1950, I, 373). 

(4) Zie verbr., 18 October 1943 (Bull. en 
PAsrc., 1944, I, H); 27 September 1949 (A1-r. 
Verbr., 1950, biz. 37; Hull. en PASIC., 1950, 
I, 39). 
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overgegaan, kan de aanneming van een 
·reclnmatie die, b·niten de wettelijlt'e te1·
mijn, tegen de eerste aanslag we·rd in
gediend niet 1·echtvaanligen. (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

6° De wet ?'icht geen bemep in tegen de 
lcennisgeving aan de belastingplichtige, 
clrm1· de beslissing van cle cUrecte~t1' ove1· 
zijn ?'eclamntie, clat hij het voorwerp 
van een bijlcomencle nwnslng zal zijn (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3, 
en 66.) 

7° Begaat een machtsoversclwijcling, het 
hot van bemep clat, ·in zalcen vnn ?·echt
streekse belastingen, een bemep tegen 
eon ge1Je1t1"lij7ce of toekomstige nwnslctg 
iuwUZ'igt. (Samengescllakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, par. 3, en 66.), 

(ADMINISTRATIE VAN l•'INANCIEN, T. GETS.) 

ARRES1'. 

HET HOI!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 November 1949 door het Hof 
van beroep · te Brnssel gewezen; 

Over het eerste micldel : schencling· val1 
1le artikelen 97 en 112 van cle Grondwet 
en 61, paragraaf 3, v11n de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij beslniten van 3 Jnni 1941 en 
3LJnli 1!l43, doordat het bestreclen arrest 
beslist heeft dat de gemotiveerde beslis
f<ing ten onrechte verzoeker verva11en 
ileeft verklaard wat cle oorspronkelijke 
aanslagen over de dienstjaren 1943 en 1944 
betreft, om reden dat deze aanslagen en 
1leze gevestigd bij · navordering· van rech
ten over gezegde dienstjaren, wegens 
1le invloed van de tweecle op de eer
ste, een geheel nitmaken; dat, in dit nit
zonderlijk geval, de door de wet bepaalde 
termijn om tegen de tweede aanslagen 
een reclamatie in te dienen zich nitstrekt 
tot elk bestanddeel van het geheel van 
de aanslagen (verbr., 18 October 1943) ; 
dan wanneer clit principe slechts toepas
selijk is wanneer de vestiging van een 
nieuwe aanslag voor nitwerksel heeft 
- hetgeen het hof noch vaststelt noch 
overigens had knnnen vastste11en - tegen 
ecn eerste a1.1nslag een grief te doen ont
staan welke niet .bestond toen de eerste 
a anslag gevestigcl wercl : 

Overwegencle dat nit de regelmatig bij 
cle procedure gevoegde 'stnkken blijkt dat 
het bestreden arrest nit het feit dat ver
weerder in cle belasting wercl aangesla-

(1) Verbr., 20 October 192•1 (Bull. en PAsrc., 
1924, I, 548) ; 1 December 1925 (ibid., 1926, 
I, 87). 

gen bij navorclering van rechten voor de 
clienstjaren 1943 en 1944, waarover hij 
oorsproukelijk belast was geweest, heeft 
afgeleicl dat deze aanslagen, wegens de 
invloed van de aanslagen bij navordering 
van recllten op de oorspronkelijke aan
slagen, een geheel nitmaakten en dat cle 
termijn om er tegen een reclamatie in te 
clienen, zich tot .cleze nitstrekte; 

Overwegencle clat de bezwaarschriften, 
uiterlijk de 31 Maart van het tweede 
tlienstjaar, 011 straf van verval, moeten 
ingediencl worden, zoncler clat de termijn 
noch tans mincler clan zes maanden vanaf 
cle datum van het aanslagbiljet of van cle 
kennisgeving van de aanslag mag beclra
gen; 

Dat de wettelijke voorschriften, welke 
voorzien dat rechtsvonnen op straf van 
nietigheid binnen een bepaalde termijn 
zullen vervuld worden, van openbare orcle 
zijn en clat het hof van beroep, kennis 
hebbende van een beroep tegen de beslis
sing van de clirecteur cler belastingen, 
van ambtswege moet onclerzoeken of clit 
beroep ontvankelijk is om binnen cle wet
telijke termijnen ingesteld te zijn ge
weest; 

Overwegende dat het, zonder twijfel, 
kan gebeuren clat een eerste aanslag met 
een lutere aanslag wegens {le invloecl van 
deze op gene, een zoclanig geheel nitmaakt 
clat de termijn om tegen de tweede aan
slag een reclamatie in te clienen zich tot 
elk bestanclcleel van clit geheel kan uit
strekken; 

Overwegencle dat het feit clat, na een 
eerste aanslag, tot een aanslag bij na
vorclering van rechten over hetzelfcle 
dienstjaar maar op een andere belastbare 
stof wercl overgegaan, de aimneming 
niet kan rechtvaarcligen van een recla
matie welke buiten de termijnen voorzien 
bij artikel 61, paragraaf 3, van de samen
geschakelcle wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingen wercl ingediencl ; 

Dat het arrest cle in het micldel becloelue 
bepalingen heeft geschonden; 

Over het tweecle miclclel : schending 
van cle artikelen 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 47 en 112 van de 
Gronclwet, 55, en bijzoncler 55, para
graaf 2, van cle wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakelcl bij 
]Jesluit van 3 Juni 1941 en, voor zoveel 
noclig, van clit van 31 Jnli l!l43, cloordat 
llet bestreden arrest, na te hebben vast
gestelcl cla t cle fiscale commissie op 
100.000 frank het beclrag van cle activa 
van de heer Gets op 10 Mei 1940 heeft 
bepaalcl, beslist clat het aan cle adminis
tratie behoort cle onjuistheicl van deze 
cijfers te bewijzen en clat zij niet, zoals 
zij deed, clit cijfer op 25.000 frank ver
mag te vermincleren met aileen op een 
aan de wet van 16 October 1945 eigen 
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vermoeclen te steunen, clan wanneer de 
administratie op andere bestanddelen 
heeft gesteuncl en dat het hof dus moest 
beslissen of de administratie al dan niet 
het bewijs had gelevercl clat de activa in 
specien van de heer Gets op 10 Mei 1940 
de som van 25.000 frank niet te boven 
gingen : 

Overwegende dat llet arrest erop wijst 
dat, om llet cijfer van 100.000 frank 
waarop de taxatiecommissie de activa van 
aanlegger 011 10 Mei 1940 llad bepaald, op 
25.000 frank te brengen, de aclministratie 
·enkel op een aan de wet van 16 October 
1945 eigen vermoeden steunt; dat het alzo 
impliciet vaststelt clat alle andere door de 
aclministratie ingeroepen llestanclclelen 
geen bewijskracht hebben; 

Overwegende clat de conclusies van cle 
aclministratie claaromtrent geen middel 
inriepen welk het hof van beroep had 
moeten beantwoorclen; 

Overwegende, anclerzijcls, dat clit lwf 
niet gehouden was al de motieven van 
de llestreden beslissing te beantwoonlen; 

Da t het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over llet clerde midclel : schencling van 
rle artikelen 97 en 112 '~'an de Gtonclwet, 
65 en 66 van de wetten betreffende 
cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl 
lli.i llesluiten van 3 J uni 1941 en 
31 .Tuli 1943, doordat het bestreclen arrest 
beslist clat bijkomencle aanslagen ten on
rechte gevestigcl werden over de clienst
jaren met betrekking op de inkomsten 
van 1941 en van 1944 die in de reclamatie 
niet waren begrepen; dan wanneer de ves
tiging van een bijkomencle aanslag geens
zins voor het clienstjaar met betrekking op 
de inkomsten van 1944 voorgescllreven ·is 
geweest en dat, indien de vestiging van 
een aanvullencle belasting voor het clienst
jaar 1942 voorgeschreven is geweest, het 
lwf niet bevoegcl was om claaromtrent nit 
te spreken vermits de wet geen beroep in
richt tegen de aan cle belastingplichtige 
gegeven kennisgeving door een beslissing 
welke zijn reclamatie verwerpt, doch hem 
verwittigt dat bovenclien een andere be
lasting clan cleze welke het voorwerp van 
de reclamatie heeft uitgemaakt op hem 
zal toegepast worden : 

Overwegende clat de beslissing van cle 
clirecteur, wa t betreft de dienstj aren 
die aan de reclamatie vreemtl z.i.in, niet 
over een aanslag uitspraak doet, doch, ten 
gevolge van het onclerzoek van de fiscale 
toestand van cle bezwaarincliener, hem ter 
kennis brengt clat bijkomende belastingen 
zullen gevestigcl worden; 

Overwegencle dat de wet geen lleroep 
inricht tegen clergelijk bericlit, welk, 
vermits het ten opzichte van de belasting
plichtige geen bindencle kracht heeft, zijn 
recht ·om tegen cle aangekondigde aansla-

gen een reclamatle in te clienen volkomen 
hamlhaafde ; 

Overwegencle clat het hof van beroep 
niet vermag uitspraak te doen over een 
gebeurlijke aanslag ; 

Dat, door over clit punt te beslissen, 
llet bestreclen arrest een machtsover
sGhrij cling he eft beg a an ; 

Om die reclenen, v~rbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het de reclamaties 
tegen de eerste aanslagen over de clienst
jaren 1943 en 1944 niet ontvankelijk ver
klaart en de taxaties vernietigt, welke er 
be trekking op hebben; verwijst de zaak, 
alzo bepe1jkt, naar· het Hof van beroep 
te Luik; verbreekt het bestreden arrest 
voor zoveel het voor recht zegt clat er 
geen bijkomencle aanslagen vermochten ge
vestigd te worcl.en wat betreft de dienst
jaren welke aan de reclamatie vreemd 
zijn; zegt clat wat dit punt betreft er 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing; 
verwer11t cle voorziening voor het overige; 
beYeelt llat onclerhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van het gecleeltelijk vernietigcl arrest; 
veroordeelt elke partij tot de helft cler 
lwsten. 

29 Mei 1951. - 26 kamer. - VoorzUte1·, 
H. Louveaux, voorzit.ter. ,- TTerslct(/{feve·r, 
H. Sohier. - Gelijkl1t'iclende concltts·ie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleifer, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 31 Mei 1951 

1° HUUR. - LANDPACHT. - WET VAN 
:n 1\iAAH'l' 1948, ARTIKEL 1. - BEPALING 
DTIG NIE'l' TOEPAHSELI.JK IH 01' DE DOOR DE VEU

I'ACHn;a. GJCDANE OPZEGGING OM ZELF HET 
YJcllPACHTE GOED IN BIWR1J~· TE NEMEN OW 
OM HET BEDRI-JI<' AAN ZIJN AFSTAMMELlNGEN 

OVER TE DRAGEN, 'VANi'\Elt:R DI'l' VOORNEl\iEN 
IN DE OPZEGGING UITGEDRUK'l' WERD. 

2° HUUR. - LANDPACHT. - BETEKENING 
AAN DE HUUHDEH DOOH DE VEBPACH'l'ETI Y,\N 
ZI.JN YOOHNEMEN OM ZEU' HET VERPACHTE 

GOED IN BEDRIJF TE NEMEN m' OM HET BE
DBIJF' AAN ZI.JN AF'STAMMELINGEN 0\'ER TE 
DRAGEN. - BE'l'EKENING DIE SLECHTS MOE~' 
GEDAAN 'VORDEN INDIEN DI'l' VOORNEMEN NiE'l' 
HEEDS IN DE OPZEGGTNG UITGIGDRl1KT 'VERD. 

1.0 A1·tike/, 1 van rle 1.oet va:n 31 Mawrt 
1U.)8. tot ·voorlotJif!C reyclhl(f, va'll fle tiif
we·rl,:ill{f van rle op.ZCf/f!'i1lffCil ·in zake 
lft~ulpncht, wonlt n-iet toerJejJ(tst op fle 
rloor de ·ue·rtHtehfer f!Pdane opzerlrti.llycn 
orn .zelf het verpachte (!Oecl ·in be
rZrij.f te nernen o.f orn het berlrij.f ftan 
zi.jn afstamrnel:i·n(!en o·1;e.,. te drayen, 
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wanneer d# voornemen reeds in de op
zeggi.ll g 11 if.q~Jdru kt is [!eweest. (Wet 
van 31 Maart 1948, art. 1 en 3, 2°, al. 3.) 

2o Voo1· cle floor de ve1·pachter na 15 Ap1'il 
19-'16 en v66r het ·in werk'ing tTeclen van 
lle wet van 31 Maa1"t 1948 gedane op
zegg·ing moet het voonwmen van de 
veqHwhte'l", om zelf het ve1·pachte goecl 
i.n becl'l"ijf te nemen of om het bedTijf 
aan zi.jn ajstammeUngen over te dra
!JCII, slechts bi.nnen cle maand, volgeud 
OJ! het in ·we'l'lcing t1·eden van de wet, 
aan de hmrnle'l" wo1·den gedaan voo1· 
zoveel dit voo1·nemen niet ·reeds in de 
npzegghtg weTd nitgedntlct. (Wet van 
31 Maart 1948, art. 1 en 3, 2°, al. 3.) 

(DETllOUX, cl'. LABOULLE.) 

ARREST. 

HET HOI!' ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Jaimari 1950 door de Vrede
recbter van bet· kanton Durbuy gewezen; 

Over bet enig middel : scbencling van 
de artikelen 1 en 3, inzonderbeid 3, 2°, 
alinea's 1 2 en 3 van de wet van 31 Mamt 
1948 tot ~oorlopige regeling van de uit
werking van de opzeggingen in zake land
pacbt, 1107, 1134, 1135, 1736, 1738, 1774, 
inzonderbeid 1774, alinea 1, 1775 en 1776 
van bet Burgerlijk Wetboek, gezegde 
artikelen 1774, 1775 en i776 gewijzigd bij 
artikelen 6, 7 en 8 van de wet van 7 Maart 
1929, en 97 van de Grondwet, doordat bet 
bestreden vonnis, lletwelk feitelijk vast
stelt dat aanlegger aan verweerder, in 
diens hoedanigbeid van voogd van de 
pacbtende minderjarigen, tegen 1 Mei 1950 
een landpacbt opgezegd beeft bij aange
tekende brief van 16 Maart 1948 waarin 
de aanlegger-verpacbter bet voornemen 
uitgedrukt had de exploitatie van het 
verpacbte goecl aan zijn zoon over te clra
o·en desniettemin geweigercl heeft deze 
~pz~gging gelclig te verklaren en beslist 
beeft dat de l!itwerking er van overeen
komstig artikel 1 van de wet van 31 Maart 
1948 geschorst is, onder voorwendsel 
dat, aangezien de litigieuze opzegging na 
15 April 1946 en voor de inwerkingtrecling 
van bovengezegcle wet was geclaan ge
weest; de uitdrukking in de opzegging 
zelf, van vorenaangebaalcl voornemen, 
zonder uitwerking zou zijn en dat deze 
opnieuw bij deurwaarclersexploot of aan
getekencle brief verplichtend binnen de 
maancl van de inwerkingtrecling van de 
wet van 31 Maart 1948 had moeten wor
den betekencl, clan wanneer, _krachtens 
artikel 3, 2°, van deze wet, artlkel 1 I' an 
de wet niet van toepassing is op de opzeg
ging welke door de verpachter geclaan 
worclt onder meer ten einde de exploita
tie van het verpachte goecl aan zijn af-' 
stammelingen over te dragen, en clan 
wanneer, indien dit voornemen, zoals bij 

artikel 3, 2°, van de wet van 31 . Maart 
JJJ48 is vereist, in de opzegging uitgeclrukt 
is, het niet noclig is dat het, tot behoud 
van de uitwerking er van, binnen de 
maand van de inwerkingtreding van ge
zegde wet weder betekend worcle : 

Overwegemle clat, luiclens artikel 3, 2°, 
van de wet van 31 Maart 1948, tot voor
lopige regeling van de uitwerking van <le 
opzeggingen in zake landpacht, artikel 1 
niet toegepasselijk is op de opzegging 
door de verpachter gedaan om zelf het 
verpachte goed in bedrijf te nemen of om 
het bedrijf aan zijn afstammelingen over 
te dragen, wanneer clit voornemen in cle 
opzegging uitgedrukt is geweest ; · 

Overwegende dat uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 31 Maart 
1948 blijkt dat de afwijking van dit prin
cipe, welke voorzien is bij alinea 6 van 
artikel 3 in llet geval waarin de opzegging 
y66r de inwerkingtrecling van die wet ge
daan geweest is, de betekening binnen de 
termijn van een maand, van het voornemen 
het goed persoonlijk in bedrijf te nemen 
slecllts vereist voor zoveel dit voornenien 
niet reeds in de opzegging werd uit
gedrukt; clat overigens cle besluitwet van 
2S Augustus 1946, aangevuld bij arti
kel 2 van de besluitwet van 2 October 
daaropvolgeml, betreffende de v66r 16 April 
1946 gedane opzeggingen, van welke be
palingen de wet van 31 Maart 1948 de 
snbstantie en de geest behouden heeft, 
terwijl zij deze bepalingen uitbreidt tot 
de opzeggingen welke door de verpach
ter na 15 April 1946 en v66r de inwer
ldngtrecling van cle wet van 31 Maart 
1948 getlnan werden, in dezelfcle uitdruk
kelijke bewoordingen luidt; 

Overwegencle, clerhalve, dat llet bestre
den vonnis, door te vereisen dat het voor
nemen van aanlegger llet bedrijf aan zijn 
zoon over te drngen opnieuw aan ver
weerder betekend worde, dan wanneer 
het vaststelde dat clit voornemen reeds 
in de opzegging van 16 Maart 1948 uitge
drukt werd, de in het middel aaugeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van !let Vreclegerecht van het kanton 
Durbny en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Vrecle
rechter van het kanton Marche. 

31 Mei 1951. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - VeTslaggever, H. Giroul. -
Geli'ilcluiden(le conclusie, H. Ganshof van 
cler ·Meersch, advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Delacroix en Van Ryn. 
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lc KAMER. - 31 Mei 1951 
1° HUUR. - HUISHUUH. - HUUHVEHLEN

GING. - PERSOONLlJK RECHT DAT, BUITEN 
DE DOOR DE ·wET DEPAALDE GEVALLEN,. NIET 

KAN OVERGEDRAGEN WORDEN. 
2° VENNOOTSCHAP. - NAAMLOZE VEN

NOOTSCHAP. - GETAL VAN DE AANDEELHOU
DEHS. - EJEN. El\'KELE AANDEELHOUDER, EIGE
NAAR VAN AL DE TITELS VAN DE VENNOOTSCHAP. 
- 0NTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.- VEN
NODTSCHAP GEACHT VOOR HAAR VEREFFENING 
VOOR.'l' TE BESTAAN. 

3° VENNOOTSCHAP. - VENNOOTSCHAP 
ONTBONDEN INGEVOLGE DE VERENIGING VAN ALLE 
TI'l'ELS IN HANDEN VAN EEN ZELFDE PEHSOON. 
- EJIGENAAH VAN AL DE TITELS VAN DE VEN
NOOTSCHAP EIGENAAH WORDEND VAN HET MAAT
SCHAPPELIJK PATRIMONIUM, ONDER VOORBE
HOUD VAN DE RECHTEN DEH DERDEN EN MET 
UITSLUITING VAN DE NIET-OVERDRAAGBARE 
RECHTEN. 

1o Het voo1·deel van de wetteZijke huis
htt·lwve1·lenging maakt een persoon
Hjlc reoht ttit da.t, bttiten de door de 
wet bepaalde gevallen, n·iet lean ove1·
yedrngen wo·rden (1). (Wet van 31 Juli 
1H47, art. li.) 

2° De veren·iglng van nl de titels van een 
nnnmloze vennootsohap in handen van 
een zelfde natwLwUjlce ot reohtspe1·soon 
heett van reohtswege de ontbinding van 
deze vemwotsohap voo·r gevolg, deze 
vennootsohap noy enkel voor de nood
wencligheden van haa1· veTetfening een 
wettelijlc bestaan behottclencl (2). (Wet
ten op de handelsvennootschappen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit 
van :JO November 1935, art. 29 en 178.) 

3° H et is enkel onde1· vooTbehoud van de 
·reohten van de de1·den en met uitslui
Ung van cle niet-ovenlraagbam 1·echten 
cUe zich in het pat1·irnonium van 'fle 
vennootschap bevinclen dat, wanneer cle 
vennootsohap ingevolge cle vereniging 
van al de titels in hanclen van een zeltcle 
persoon ontbonclen wo1·dt, cleze laatste 
eiyenaa·r vwn geheel het patrimonittm 
van de vewnootschap wo1·dt. 

(WISER, •r. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CHAUSSURES RATA Jl.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 Februari 1950 in hoger be-

(1) Raadpl. verbr., 6 October 1921 (Bull. en 
PAsrc., 1922, I, 21); <! Maart 1926 (ibid., 1926, 
1, 274). 

(2) Zie verbr., 5 Januari 1911 (Bull. en 
PAsrc., 1911, I, 68); 13 Juni 1950 (A1·r. Yerbr., 
1950, biz. 639; Bull. en PAsrc., 1950, I,. 726); 
WAuwERMANs, P•·ecis des societes anonyme•, 

roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 3 en 5 van de wet van 
B1 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepa
lingen in zake huishuur, 1, 13, 29 en 179 
van de samengescllakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, 1832 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis, na 
vastgesteld te hebben dat verweerster op 
5 April 1949 eigenares van al de titels van 
de vennootschap Socolux geworden is, 
« voor recht zegt dat de vennootschap 
Socolux op 5 April 1949 ten opzichte van 
aanleggers in verbreking sinds 15 Januari 
1949 het recht op verlenging genoot; dat, 
met ingang van 5 April 1949 de vennoot
schap Bata, verweerster, welke de voort
zetting van Socolux uitmaakt, voort het
zelfde recht geniet wat het litigieuze on
roerend goed betreft, vervolgens de door 
aanleggers in verbreking ingestelde vor
dering niet gegrond verklaart, welke vor
dering er toe 'strekte te doen verklaren 
clat verweerster zonder titel of recht het 
onroerend goed van aanleggers in bezit 
houdt JJ en de vortlering van deze afwijst 
om reden dat « wanneer een vennootschap 
eigenares wordt van al de titels van een 
andere vennootschap, zij eigenares wordt 
van geheel het actief en het passief van 
cle opgeslorpte vennootschap; dat, aange
zien clit actief en dit passief daarenboven 
een algemeenheid van rechten en verbin~ 
tenissen uitmaakt, de opslorpende ven
nootschap zich in de rechten en verbinte
nissen van de opgeslorpte vennootscllap 
bevindt; dat zij de persoonlijkheid er van 
voortzet omdat zij als haar rechtver
krijgende onder algemene titel aange
steld is; dat, met andere woorden, de 
samensmelting van de twee vennootschap
pen een toestand stti generis schept welke 
de voortzetting clier twee vennootschappen 
in een rechtswezen waarin zij gezamen
lijk voortbestaan, verzekert JJ, en dat 
dienvolgens « geen overdracht van ver
lenging in de zaak lleeft plaats gevon
deu JJ, dan wanneer, ten eerste, zo al de 
titels van een vennootschap aan een en
kele natuurlijke of rechtspersoon toebe
horen, deze vennootschap van rechtswege 
ontbonden is en geen rechtspersoonlijk
lleid meer bezit, tenzij enkel voor wat de 
noodwendigheden van haar vereffening 
aangaat; ten tweede, de eigenaar van al de 

n" 920 en 923 ; FREDERICQ, Principes de d1·oit 
comme•·cial belge, .l'" uitgave, d. II, n' 526; 
RESTEAU, Traite des societes anonymes, d. II, 
n' 1306; RrPERT, Traite elem. de droit comme•·
cial, n'" 1418 en 1421; VAN HouTTE, « L'appor~ 
en societe de I' a voir total ou partiel d'une s9-

. ciete en liquidation », Rev. pmt. soc., 1935, 
biz. 1. 
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aandelen van de ontbonden vennootschap 
filechts bet vermogen van de vennootschap 
verkrijgt onder voorbehoud van de rech
ten der derden en met uitsluiting van de 
goederen en rechten welke door de over
eenkomst van de partijen of, - zoals in 
geval van wettelijke verlenging, - door 
de wet niet vatbaar voor overdracht zijn 
gemaakt geweest : 

Overwegende clat, blijkens de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, de naam
loze vennootschap Socolux, huurster van 
een te Luik gelegen onroerend goed, na 
vanwege aanleggers, de eigenaars, een re
gelmatige opzegging tegen 15 Januari 1949 
ontvangen te hebben, dit onroerend goed 
ov grond van de wettelijke verlenging 
voort bezet heeft; 

Dat het vonnis er bovendien op wijst 
dat op 5 April daaropvolgend v66r een 
notaris vastgesteld geweest is dat de ver
werende vennootschap eigenares van al de 
titels van Socolux geworden is; 

Overwegende dat de aan het Hof onder
worpen vraag is of - deze toestand in 
acht genomen - de verwerende vennoot
schap, zoals het bestreden vonnis beslist 
heeft, zich beroepen kan op de verlenging 
welke door de wet ten vbordele van Soto
lux erkend wordt, om voort het litigieuze 
onroerend goed te bezetten ; 

Overwegende dat, luiclens artikel 5 van 
de wet van 31 Juli 1947, het voordeel van 
de verlenging niet kan overgedragen 
worden ; llat clit voordeel een persoonlijk 
recht uitmaakt welk, buiten de bij de 
wet bepaalde gevallen niet kan overge
dragen worden; 

Overwegende dat de vereniging van al de 
titels van een naamloze vennootschap in 
de handen van een natuurlijke of rechts
versoon de ontbinding van rechtswege 
van deze vennootschap ten gevolge heeft, 
en deze enkel nog ten aanzien van de 
noodwendigheden van haar vereffening 
een wettelijk bestaan behoudt ; 

Dat indien de persoon, welke van alle 
aandelen van de alzo ontbonden vennoot
schap eigenaar geworden is, weliswaar ei
genaar van het geheel van dezes patri
monium wordt, clit geschiedt onder voor
behoud van de rechten van de derden en 
met uitsluiting vnn de niet overdraag
bare rechten; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
den vonnis met schending van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen beslist 
heeft dat de verwerende vennootschap 
met ingang van 5 April 1949 jegens aan
leggers voort het recht van verl@!nging ge
niet, welk, wat het litigieuze onroe
rend goed betreft, in hoofcle van de ven
nootschap Socolux erkend werd; 

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

den vonnis; beveelt dat onderhavig ar-

rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Hechtbank van eerste aan
leg· te Luik en dat mekling· er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver· 
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen. 

31 Mei 1951. - 1° kamer. - Voorz-itter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Connart. -
GeUjlcl·widende conalnsie, H. Ganslwf van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van H3•n en Simont. 

2• KAMER.- 4 Jnni 1951 

VERKEER. - AUTOCARS. - BUITENGE
WONE GEBEUR'l'ENIS DIE VAN DE BIJZONDERE 
MACHTIGING VHIJSTELT. - BEGRIP. - Is 
HET VERVOER, NAAR DE PLAATS VAN EEN VOET
BALWEDSTRIJD, VAN EEN BEPAALD AANTAL 
PERSONEN, OM DE PLOEG DIE HUN VOORKEUR 
HEEFT, TE YERGEZELLEN, VRIJGESTELD VAN 

DE MACHTIGING ? 

Is niet wettelijk gemotiveenl, het von·nis 
cl(tt de exploitant van een atttocardienst 
(lie vervolgd wenl om, zoncle1· bijzonclen; 
mnchNg·ing, 'U001' een bepaald aant(tl per
sonen een ve·rvoe1·dienst te hebben inge
'l'icht nacw de plaats vwn een voetbal
we(lst·rijd om. cle pioeg, die hun voo1·
ke1w heeft, te- ve1·gezellen, vTijspreelct 
doo1· te verklaren aat die p/.aats het cen
tntm van een bu:itengewone gebew·. 
tenis is, en floor ·rl'iet op passencle 
·wijze de conclnsies ·wn cle burge·rUjkc 
paTt'ij te beantwooTden waarbij staarule. 
gehouden weTd dat de voetbalwecl
strijclen tij(lens het S(J'izoen wel•elijks 01J 

hetzelfde ten·e-in plaats vi1ulen (1). (Be
sluit van de Regent tld. 20 September 
Ul±7 houdende algemene voorwaarden 
betreffende de openbare autobusdien
sten, de bijzondere autobuscliensten en 
de autocardiensten, art. 56, c en h.) 

(KATIONALE ~IAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. BIRON.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 November 1950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recllt
bank te Antwerpen; 

(1) Zie verbr., 29 Januari 1951 (Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 3<18); alsmede het volgend ar
rest. 
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1. Wat de beslissing over de publieke 
vordering betreft : 

Overwegende dat de voorzien!ug inge
steld door de burgerlijke partij enkel pri
vate belangen aan llet Hof voorlegt; clat 
in zover zij geriell t i~:> tegen de bes lis sing 
over de publieke vordering, zij slecllts ont
vanJi:elijk is in de mate waarin zij de ver
oordeling van dt" burgerlijke partl.i tot de 
kosten vau de publieke vordering betreft; 

Overwegende dat aanlegster geen mid
del aanvoert wat de veroordeling tot de 
kosten van de publieke vorcleriug betreft 
en dat het Hof er geen van ambtswege 
ovwerpt; 

II. vVat betreft de beslissing over cle 
burgerlijk:e vordering : 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 14 
en 30 van de besluitwet van 30 December 
1946, lwudentle llerziening en samenorde
ning van de wetgeving betreffende het be
zoldigd vervoer van personen door middel 
van autovoertuigen, 2, 56, meer speciaal 
van zijn litt. c, t en h, .en van het besluit 
van de Regent del. 20 September 1947, hou
dende algemene voorwaanlen betreffeude 
de openbare autolmsdiensteu, de tijdelijke 
autobusdiensten en de autocardiensten, 
cloordat het bestreclen vonnis teu onrechte 
het ·door betichte uitgevoerde vervoer van 
voetbalsupporters, als cloor een buiten
gewone of toevallige gebemtenil:l teweeg
gebracht aanziet, naar de zin van arti
kel 56, c, van llet voormeld besluit van 
cle Regent, onder voorwendsel dat de ver
plaatsing van deze supporter::; uitsluitend 
veroorzaakt werd door het voornemen in 
een andere stad, de presta ties van de 
ploeg, welke hun voorkeur heeft, bij te 
wonen, gebeurtenis die slechts eenmaal 
per jaar voorkomt, dan wanneer een voet
balwedstrijd, die zich geregeld en verio~ 
disch in eenzelfde centrum voonloet, niet 
als een buitengewone gebeurtenis kan 
aangezien worden wegens het enkel feit 
dat de ploegen voetbalspelers steeds ver
::;chillend zijn : 

Overwegende dat, uitspraak doentle over 
de vervolgingen, op 11 December 1949 in
gesteltl ten laste van verweerder die, als 
exploitant van een autocardienst, een 
bijzondere vervoerdienst van personen 
tussen Kessel-Lo en Deurne had ingericht, 
zonder de vereiste machtiging van de 
Minister van verkeerswezen te hebben be
komen, het bestretlen vonnis de beklaagde 
vrijgesproken heeft om reden dat arti
kel 56, litt. h, van het besluit van de 
Regent del. 20 September 1947, welk deze 
machtiging vereist, niet van toevassing 
was op de door beklaagde ingerichte ver
voerdienst, die door litt. o van hetzelfde 
artikel als autocardienst beschouwd is; 

Overwegende dat deze beslissing steunt 
op de beschouwing dat het bovenbedoeld 

vervoer als buitengewone gebeurtenis 
dient aangezien; 

Dat, om deze oYerweging te rechtvaar
cligen ten overstaan van de bedoelde regle
mentaire bepaling, volgens welke, oncler 
buitengewone gebeurtenissen dienen ver
staan cleze die zich hoogstens tweemaal 
per jaar voonloen en een druk personen
verkeer teweeg brengen, de rechter over de 
groncl zich vergenocgd lleeft te verklareu 
dat <<de ontmoeting van cleze of gene be
paalcle Vloeg Oj) dat terrein slechts een
maal per jaar voorkomt ll en « clat zulke 
gebeurtenissen een druk personeuverkeer 
teweeg brengen ll ; 

Overwegencle dat deze verklaring geen 
gepast antwoord uitmaakt op de door 
eiseres in haar conclusies aangevoerde te
genwerping « clat een voetbalwedstrijcl 
welke tijdens het seizoen wekelijks plaats 
heeft, deel uitmaakt van het gewone Jl, 

daar in de bestreden beslissing niet be
paald wordt om welke redenen ieder van 
deze voetbalweclstrijdPn, clie op clezelfcle 
plaats verscllillencle vtoegen tegen elkan
cler stellen, niet als cle herllaliug van een
zelfcle gebeurtenis client aangezien te wor
den en waarom cleze ontmoetingen als af
zonclerlijke gebeurtenissen kunnen be
schouwcl worden in de mate waarin zij 
zich tussen andere ploegen voorcken alhoe
wel aile clie ontmoetingen, in de gebruike
lijke zin van cUe woorden, als sportieve 
gebeurtenissen van dezelfde aard voor
komen; 

Dat cle gebeurtenis die tot het vervoer 
van personen aanleicling geeft niet buiten
gewoon is naarmate dat cle daartoe inge
richte autobusdienst als buitengewoon be
stemvelcl worclt en het vervoer van een 
bepaald aantal personen ver.zekert die 
er enkel gebrnik van maken « omdat .de 
ploeg, welke hun voorkeur heeft, zich 
naar een andere stacl verplaatst ll, wat 
zich ter gelegenheid van elke voetbalwecl
strijd op clezelfde plaats ten aanzien van 
andere personen kan voordoen; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
den vonnis de in het middel bedoelde wet
teksten gescllomlen heeft; 

Om die redenen, en zonder clat er aan
leiding zij tot onderzoek van het eerste 
midtlel, verbreekt het bestreden vonnis, 
doch alleen in zover het de burgerlijke 
vordering van eiseres heeft afgewezen en 
deze laatste tot cle kosten van de publieke 
en van de burgerlijke vorderingen veroor
cleelcl heeft; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt verweercler tot de 
kosten; b'ilveelt clat onclerhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Oorrectionele Rechtbank te Antwer
pen en dat melding er van .zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeelteli.ik 
vernietigtle beslissing; verwijst cle zaak, 
alzo beperkt, naar de Oorrectionele Rechtc 


