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aandelen van de ontbonden vennootschap 
Hlechts het 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 dat, 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 
untvangen te hebben, dit onroerend goed 
up grond van de wettelijke verlenging 
voort bezet heeft ; 

Dat !let vonnis er bovendien op wijst 
dat op 5 April daaropvolgend voor een 
notaris vastgesteld geweest is dat de ver
werencle 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 voordele van Soco
lux erkend wordt, om voort het litigieuze 
onroerend goed te bezetten ; 

Overwegende dat, luidens artikel 5 van 
de wet van 31 Juli 1947, het voordeel van 
de verlenging niet kan overgedragen 
worden ; da t clit voordeel een persoonlijk 
recht uitmaakt welk, buiten cle 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
persoon 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 gelleel van dezes patri
monium worclt, dit gesclliedt onder voor
belloud van de rechten van cle clerclen en 
met uitsluiting vnn cle niet overclraag
bare rechten; 

Overwegende, derllalve, dat het bestre
den vonnis met schending van de in het 
middel aangeduicle wetsbepalingen beslist 
heeft clat de verwerende vennootschap 
met ingang van 5 April 1949 jegens aan
leggers voort !let recht van verU!nging ge
niet, welk, wat het litigieuze onrue
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 cle Rechtbank van eerste aan
feg te Luik en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver" 
nietigcle beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen. 

31 Mei 1951. - 1° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, raadslleer waarnemend voor
zitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Connart. -
GeHjkl·widende concl!tsie, H. Gansllof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, IIH. Van Hyn en Simont. 

2° KAMER.- 4 Juni 1951 

VERKEER. - AUTOCARS. - BUITENGE
WONE GEBEUHTENIS DIE VAN DE BIJZONDERE 
MACHTlGING VHIJSTE!Jl'. - BEGRIP. - Is 
HET VElWOER, NAAR DE PLAATS VAN EEN VOET
BALWEDSTRIJD, VAN EEN BEPAALD AANTAL 
l'ERSONEN, OM DE PLOEG DlE HUN VOOJ!KEUR 
HEEFT, TE VERGEZELLEN, VRIJGESTELD VAN 
DE MACHTIG1NG ? 

Is niet wetteUjk gemotivee,rd, het vonnis 
!lnt de ewploitant van een a~ttoca~·dienst 
rUe vervolgd wen~ om, zonde1· bijzonc~e1·c 
machti!ting, 1J001' een bepaald aantal per-
8onen een vervoenlienst te hebben inge-
1'icll t naa1· c~e tJlaats van een voetbal
we!lstrijrl om cle ploeg, die lmn voo1·
kewr heeft, te- ve1·gezellen, vrijspTeelct 
rlooi' te verkla.re:n clat cl·ie plaats het cen
t·ntm vrut een bu'itengewone gebew·
tenis is, en rloor 1l'ict op tHtssencle 
wijze rle conclusies ·uan de b·uTgei·lijl•c 
partij te beantwoo1·den waarbij staancle. 
gehouden we1·d dat de voetbalwecl
Ntrijden t'ijc~ens het seizoen wekelijl>s op 
hetzclfcle terre-in plaats vinrlen (1). (Be
sluit van de Regent del. 20 September 
1!l!7 houdende algemene voorwaarden 
betreffende de openbare autobusdien
sten, de bijzonclere autobusdiensten en 
de autocardiensten, art. 56, c en h.) 

(NATIONALE UAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. BIRON.) 

ARHEST. 

HET IIOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 30 November 1950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rec!Jt
bank te Antwerpen; 

(1) Zie verbr., 29 Januari 1951 (Bull. en 
PASIC,, 1951, I, 3<18), alsmede het volgenrl ar
rest. 
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l. Wat de beslissing over cle publieke 
vordering betreft : 

Overwegende dat lle voorzien"ing inge
stelll door de burgerlijke partij enkel pri
vate belangen aan het Huf vourlegt; dat 
in zover zij gericllt i~ tegen de beslissing 
over de publieke vorclering, zij slecllts ont
vankelijk is in de mate waarin zij de ver· 
oordeling van lll' burgerlijke partlj tot de 
kosten van de publieke vordering betreft; 

Overwegende dat aanlegster geen mid
tlel aanvoert wat de veroordeling tot de 
kusten van de publieke vorclering betreft 
en dat llet Hof er geen van ambtswege 
opwerpt; 

U. vVat betreft de beslissiug over de 
burgerlijke vonlering : 

Over het tweede midclel : schending van 
artikelen !J7 van de Grondwet, 1, 2, 14 
en 30 van de besluitwet van 30 December 
1946, houdende llerzieuing en samenorcle
ning van de wetg·eving betreffende llet be
zoldigd vervoer van personen door middel 
van autovoertuigen, 2, 56, meer speciaal 
van zijn litt. q, f en h, .en van het besluit 
van cle Regent del. 20 September 1947, hou
dende algemene voorwaarclen betreffencle 
de openbare autobusdiensten, cle tijdelijke 
autobusdiensten en de autocardiensten, 
cloordat het bestreden vonnis ten ourechte 
llet ·door betichte uitgevoerde vervoer van 
voetbalsupporters, ~ls door een buiten
gewone of toevallige gebeurtenis teweeg
gebracllt aanziet, naar de zin van arti
kel 56, c, van het voormeld besluit van 
de Itegent, onder voorwenclsel dat de ver
plaatsing van cleze supporters uitsluitend 
veroorzaakt wercl door llet voornemen in 
een andere stacl, de prestaties van de 
ploeg, welke hun voorkeur lleeft, bij te 
wonen, gebeurtenis die slechts eenmaal 
per jaar voorkomt, clan wanneer een voet
balwedstrijd, die zicll geregeld en perio
cliscll in eenzelfde centrum voordoet, niet 
als een buitengewone gebeurtenis kan 
aangezien worden wegens het enkel feit 
dat de ploegen voetbalspelers steeds ver
schillend zijn : 

Overwegende dat, uitspraak duende over 
de vervolgingen, op 11 December 1949 in
gestelcl ten laste van verweerder die, als 
exploitant van een autocardienst, een 
bijzondere vervoerclienst van personen 
tussen Kessel-Lo en Deurne had ingericllt, 
zonder de vereiste maclltiging van de 
Minister van verkeerswezen te hebben be
komen, llet bestrellen vonnis de beklaagcle 
vrijgesproken heeft om reclen dat arti
kel 56, litt. h, van het besluit van de 
Regent tld. 20 September 1947, welk deze 
machtiging vereist, niet van toepassing 
was op de door beklaagde ingerichte ver
voerdienst, die door litt. c van hetzelfcle 
artikel als autocardienst beschouwd is; 

Overwegencle clat deze beslissing steunt 
op de beschouwing clat het bovenbedoeld 

vervoer als buitengewone gebeurtenis 
client aangezien; 

Dat, om cleze overweging te reclltvaar
cligen ten overstaan van de bedoelde regle
mentaire bepaling, volgens welke, onder 
buitengewone gebeurtenissen dienen ver
staan cleze clie zich hoogstens tweemaal 
per jaar voordoen en een druk personen
verkeer teweeg brengen, de rechter over de 
gTond zich vergenoegd heeft te verklareu 
clat <c cle ontmoeting van deze of gene be
paalde ploeg op dat terrein slechts een
maal per jaar voorkomt >> en << dat zulke 
gebeurtenissen een druk personenverkeer 
teweeg brengen >> ; 

Overwegencle dat deze verklaring geen 
gepast antwoonl uitmaakt op de door 
eiseres in haar conclusies aangevoerde te
genwerping << dat een voetbalwedstrijd 
welke tijdens llet seizoen wekelijks plaats 
lleeft, cleel uitmaakt van het gewone >>, 
daar in de bestreden beslissing niet be
paald worclt om welke redenen ieder van 
cleze voetbalwech;trijden, die op dezelfde 
vlaats verscllillende ploegen tegen elkan
der stellen, lniet als tle herhaliug van een
zelfde gebeurtenis client aangezien te wor
den en waarum cleze ontmuetingen als af
zonclerlijke gebeurtenissen kunnen be
scllouwcr' worden in de mate waarin zij 
zich tussen andere ploegen vourdcen alhoe
wel alle clie ontmoetingen, in de gebruike
lijke zin van die woorclen, als sportieve 
gebeurtenissen van dezelfde aard voor
komen; 

Dat de gebeurtenis die tot het vervoer 
van personen aanleicling geeft niet buiten
gewoon is naarmate dat de daartoe inge
richte autobusdienst als buitengewoon be
stempelc1 worclt en het vervoer van een 
bepaald aantal personen verzekert die 
er enkel gebruik van maken « omdat _de 
ploeg, welke hun voorkeur heeft, zich 
naar een andere stad verplaatst ll, wat 
zich ter gelegenheid van elke voetbalwed
strijd op dezelfde plaats ten aanzien van 
andere personen kan voordoen; 

Overwegende, derllalve, dat het bestre
den vonnis de in het mid del bedoelde wet
teksten gescllonden heeft; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding zij tot onderzoek van het eerste 
micldel, verbreekt het bestreden vonnis, 
doch alleen in zover het de burgerlijke 
vordering van eiseres heeft afgewezen en 
deze laatste tot de kosten van de publieke 
en van de burgerlijke vorderingen veroor
deeld heeft; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; b~veelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Oorrectionele Rechtbank te Antwer
pen en clat melding er van .iar gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar de Oorrectionele Recht-
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bank te Leuven, uitspraak doende in 
boger beroep. 

4 Juli 1951. - 2e kamer. - Voor-zitter, 
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Verslaggever, H. van Beirs. -
Gelijlcl,uidencle conclusie, H. Colarcl, aclvo
caat-generaat - Pleite1·, H. Van Ryn. 

2e KAMER.- 4 Juni 1951 

VERKEER. - AUTOCARS. - BUITENGE
WONE GEBEURTENIS DIE VAN DE BIJZONDERE 
:l>fACHTIGING VRIJSTELT. - EEGRIP. 

is n'iet wettelijk gemoUveenl, het vonnis 
1lat cle emtJloitnnt v1m een atttocar rlie 
vervolutl wonlt om, zonrlere b'ijzontlere 
mncht-iginf!, een vervoenUenst te hebTJen 
inge,richt, vr'ijsp!·eelct door te verklwren 
dnt het doel van de re·is het centrwm V!tn 
een bnitenuewoue fJ,ebetwtenis was, en 
rlnt het door 1le burgerl'ijlce p!wUj '!:OOI'

.tJCSteld 1ni1l1lel niet .beantwoonlt toanr-
1ri.j bewee'/'fl WO'/'flt dctt on1ler buitenge
·wone gebeu·rten·is, clie van tle bi.jzonclere 
rnctchtig·ing v'l'ijstelt, client te worden 
've1·staan cleze die tot een zo !l!"!tk per
S01Wiwe·rvoc'/' actnleiding gecft rlctt de 
norma.le ve,rkeers11tiddelen pnwUsch on
'Voldoende zijn 01n dit 'Uervoe,r te vc1'Z'C
keren. (1). (Besluit van de Regent del. 
20 September 1947 houclencle algemene 
Yoorwaarden betreffende de openbare
autobuscliensten, de bijzondere autobus
diensten en de autocarcliensten, art. 56, 
c en h.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DEH BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. DE CEUNINCK.) 

ARREST. 

' HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 18 Januari 1951 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

I. Wat de beslissing over de publieke 
vorclering betreft : 

Overwegende dat cle voorziening, inge
steld door cle burger lijke partij, enkel 
private belangen a an het Hof voorlegt; 
clat in zover zij gericht is tegen de beslis
sing over de publieke vordering, zij slechts 
ontvankelijk is in de mate waarin zij de 
veroordeling van de burgerlijke partij tot 
cle kosten van de publieke vordering be
treft; 

Overwegende clat aanlegster geen mid
del aanvoert wat de veroorcleling tot de 
kosten- van de publieke vordering· betreft 

(1) Zie het voorgaand arrest en de nota. 

\'EilllH., 1951. - 37 

en clat het Hof er geen van ambtswege 
opwerpt; 

II. Wat de beslissing over de burger
lijke vordering betreft : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet 1 2 14 
en 30 van de besluitwet van 3o :be~em
ber 1946, houclencle herziening en samen
ordening van de wetgeving betreffende llet 
bezoldigd vervoer van personen door mid
del van autovoertuigen, 2, 56, en meer spe
ciaal in zijn litt. c, fen h, van het besluit 
van de Regent del. 20 September 1947, hou
dende algemene voorwaarclen betreffende 
de openbare autobus,diensten, de tijdelijke 
autobuscliensten en de autocarcliensten, 
doorclat het bestreden vonnis de voor
waarden tot toepassing van artikel 56 
litt. c, van het besluit van de Regent 
del. 20 September 1947 verenigd acht, op 
groncl van de overweging dat de kwes
tieuze voetbalmatch zich slechts « eenmaal 
's jaars tussen twee bepaalcle ploeg·en van 
een bepaalcl centrum of gemeente voor
doet ll, en dat zulke sportgebeurtenis 
<< steeds een verplaatsing· van soms' dui
zemltallen mensen naar een bepaald cen
trum voor gevolg heeft en er dus wel ge
durende een paar uren een clruk verkeer 
ontstaat ll, zonder hiercloor op passende 
wijze het middel te weerleggen clat aan
le~ster in haar conclusies deed gelden, 
lmclens welk « onder clrnk personenver
voer (in de zin van artikel 56, litt. c, van 
het besluit van de Regent dll. 20 Septem
ber 1947) client verstaan een zodanig per
sonenverkeer clat de nonnale verkeers
middelen practisch niet voldoencle zijn 
om het personenvervoer te verzekeren Jl : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
uitspraak doencle over de vervolgingen 
ingesteld ten laste van verweercler, die als 
exploitant van een autocarclienst, op 23 Oc
tober 1949, een bijzonclere vervoerdienst 
van personen had ingericht zoncler dat de 
bestuurcler in het bezit was van een door 
de Minister van verkeerswezen afgeleverde 
bijzondere machtiging, de betichte vrijge
sproken heeft, om reden clat niet arti
kel 56, h, van het besluit van de Regent 
van 20 September 1947 welk de machti
ging oplegt doch wel littera c van het
zelfde artikel op de door betichte inge
richte vervoerdienst van toepassing was; 

Overwegende dat deze · beslissing steunt 
op de beschouwing. dat de voetbalwed
strijd ter gelegenheid waarvan :verweerder 
het vervoer van een aantal toeschouwers 
had ondernomen zich hoogstens (( een
maal per jaar tussen twee bepaalde ploe
gen van een centrum of een gemeente 
voordoet ll, en dat dergelijke gebeurtenis 
<< altijd een verplaatsing van duizendtallen 
mensen naar een bepaald centrum voor 
gevolg heeft en een druk verkeer gedu
rende een paar uren doet ontstaan ll ; 
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Overwegencle dat aanlegster, bij regel
matig voor de rechter over de grond neer
gelegcle conclusies, deed gelden << dat onder 
drnk · personenverkeer ll, zoals begrepen 
wordt door gemeld artikel 56, « moet 
worden verstaan een zodanig personen" 
verkeer clat de normale verkeersmidclelen 
practisch onvoldoende zijn om het perso
nenvervoer te verzekeren ll ; 

Overwegende dat de in het bestreden 
vonnis vermelde algemene beschouwingen 
niet op volcloende wijze aanlegsters con
clusies beantwoorden; die in het licht 
stelclen wat, volgens haar, als druk per
sonenverkeer cliende verstaan te worden; 
waaruit volgt dat het bestrecle:ri vonnis, 
door te beslissen zoals !let deed, de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden ; 

Om clie reclenen, en zonder acht te sla:;m 
op het tweede midclel, verbreekt !let be
streclen vonnis, cloch alleen in zover het 
de burgerlijke vorclering van aanlegster 
heeft afgewezen en deze tot de kosten 
van de publieke en burgerlijke vorcleringen 
veroordeeld heeft; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; beveelt clat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de Correctionele Recht
bank te Gent en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigcle beslissing; verwijst de 
zaak, alzo beperkt, naar de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, in hoger beroep 
uitspraak doencle. 

4 Juni 1951. - ze kamer. - TToorzitte·r, 
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - TTerslaggever, H. Bayot. 
Gelijlcl~ticlencle conclnsie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

2° KAMER. - 4 Juni 1951 

VERKEER. - WEGEN DIE NIE'l' YERDER LO
PEN DAN DE AANSLUITING. - KARAKTER UIT· 
SLUITEND AFGELEID HIERUIT DAT DE TWEE 
GEDEELTEN VAN DE WEG ONDER ELKAAR EEN 
HOEK VAN 70 RRADEN VORMEN, - 0NWET
TEL1.1KE AFLEIDING. 

Uit ·cle enlcele onistcmcligheicl clat cle twee 
gecleeUen van een openba1·e weg oncle1· 
elkaar een hoek van 70 g1·aclen vonnen, 
lean cle 1·echter niet wettelijlc aftei.clen 
clat een van clie g,ecleelten op cle aansl~ti
t-ing clooclloopt (1), (Wegcocle, al'ti-
kel 51, 2°.) . 

(1) Verbr., 24 April 1950 (A1'1', Ye1·bi·., 1950, 
olz, -526; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 583, · eir de 
nota): 

(OPPERMAN, 'f. WUYTS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 December 1950 door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen gewe
zen; 

I. Over de voorziening floor eiser als 
beklaagcle ingesteld : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vorclering ge
wezen beslissing : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 50, 51, 54 en 55 van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 houdendp 
het Algemeen Reglement op de verkeers
politie, gewijzigd bij het besluit van de 
Regent van 16 October 1947, 418 en 420 
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, cloorclat het bestreden vonnis, dat ten 
einde de opgelopen verantwoorclelijk
heclen te beoorclelen, moest nagaan of cle 
door eiser gevolgde weg al dan niet voort
liep over cle aansluiting waar kwestieuze 
aanrijcling zich voorcleecl, beslist heeft dat 
die weg niet vercler liep om reclen clat de 
gedeelten van de weg, gelegen langs 
weerskanten van cle aansluiting, een hoek 
van 70 graclen vormden, clan wanneer het 
wettelijk begrip van verlenging van de 
weg clatgene is van het normaal uitlopen 
van een weg over de aansluiting, vooi· de 
weggebruiker die deze laatste nadert, zon
der dat het toegelaten is tot regel te · stel
len clat het gemis aan overeenstemming 
tussen de assen van de door de wegge
bruiker gevolgde weg en de weg die zich 
rechtover cle aansluiting bevindt het feit 
dat tlie assen een hoek vormen en de 
omvang van de bocht, die de wegge
bruiker verplicht is nit oorzaak van deze 
hoek te nemen, de afwezigheid van zulk 
een verlenging insluiten; cloordat, om het 
karakter van secundaire weg te rechtvaar
(ligen, het bestreden vonnis, met acht te 
slaan op de · door cleze weg· gevormde 
hoek, waaruit het afieiclt dat hij niet ver
der clan kwestieuze aansluiting liep, zijn 
beoorcleling gesteund heeft op een be
schouwing die het wettelijk begrip van 
de verlenging van een openbare weg over 
een aansluiting miskent, en aldns de in 
llet micldel bedoelcle bepalingen van liet 
Algemeen Reglement op de verkeel:spoli
tie, inzonclerheid artikel 51, 2°, geschon
den . heeft; cloorclat, op zijn minst, ]J.et 
bestreclen vonnis, met het secundair ka
rakter van de door eiser gevolgde· weg 
niet door andere beschouwingen te recht
vaardigen dan deze hierboven v.ermeld 
niet :ten genoege van .recht gemotiveerd is 
en, dienvolgens, artikel 97 van de Grond
wet geschonden heeft : 

. . I ·c· ... · •. 
Overwpg~nde d·at, 'beslissende over de 
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ten laste van eiser en van verweerder uit
geoefende vervolgingen, de rechter over 
de grond verweerder van de te zijnen laste 
gelegde b~tichtingen vrijgesproken heeft 
en eiser wegens onvrijwillige verwondin
gen veroordeeld heeft om reden clat ver
weerder die niet gelwuden was cle door
gang vrij te laten voor de weggebruiker 
die van rechts kwam, geen font heeft 
begaan, terwijl eiser, clie op een secun
daire weg reed, verplicht was de door
gang vrij te laten voor verweerder die de 
hoofdweg volgde; 

Dat om deze beschouwing te rechtvaar
digen,' de rechter in hoger beroel? oordeelt 
dat de door eiser gevolgde weg met verder 
loopt dan zijn aansluiting met de door 
verweerder gevolgde open bare weg; 

Overwegende dat hij deze beoordeling 
afleidt « nit de feitelijke gegevens en on
der meer nit de hoek die gevormcl wordt 
door deze twee gedeelten van de weg (on
geveer 70 graclen) JJ hetzij het gedeelte 
van de baan Antwerpen-Turnhout, waar
uit eiser kwam, en dit welk hij over de 
aansluiting met de weg die van Berchem 
komt ging oprijden; 

Overwegeude dat de rechter over de 
grond de feitelijke omstandigheden sou
verein beoordeelt om te beslissen of de 
door de wet in acht genomen toestand al 
of niet verwezenlijkt wordt, dat zijn be
slissing nochtans op een beschouwing die 
aan de wet vreemd is schijnt gegrond te 
zijn, waar hij aan een van. deze fei
telijke gegevens - en zonder z1ch over de 
andere nit te spreken - een bepaalde be
tekenis hecht met betrekking op een be
ginsel dat noch nit de bewoordingen noch 
nit de geest van de wet kan worden afge-
leid; -

Overwegende dat, bij gebrek aan wette
lijke begripomschrijving van het .« verder 
lopen dan de aansluiting JJ, aan d1e woor
den hun gebruikelijke zin client te worden 
toegekend van een gewone doorgang over 
de aansluiting ten opzichte van de wegge
bruiker die de aansluiting nadert; 

Dat door de uitgestrektheicl van een 
hoek tilssen de twee gecleelten van een 
weg in overweging te nemen om daaruit af 
te Ieiden dat een van deze gedeelten op de 
aansluiting - doocUoopt, de rechter laat 
blijken dat zijn beslissing steunt op een 
uitlegging Welke een begrip inroept dat de 
toegepaste reglementaire -bepaling niet 
inhoudt; -

Overwegende dat het middel dus ge-
gl:ond is; -

B. In zover- de- voorziening gericht is 
tegen .(le over ~le burge1:lij!'-e vordering 
tegen eiser gewezen · beshssmg 
- O:verwegend~· dat de verbreking van ~le 

over.(le publieke vordering gewezen beslls
sing de verbreking- medebrengt van de 
beslissing gewezen over de burgerlijke 

vordering tot herstelling van de door het 
misdrijf veroorzaakte schade; 

II. Over de voorziening door eiser als 
burgerlijke partij ingesteld : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de ovl,lr de publieke vordering ge
wezen beslissing· : 

Overwegende dat de voorziening inge
stelcl door de burger lijke partij slech ts 
private belangen aan het Hof voorlegt; 
dat in zover zij gericht is tegen de beslis
sing over de publieke vordering, zij slechts 
ontvankelijk is in de mate waarin zij 
betrekking heeft met de veroordeling van 
de burgerlijke partij tot de kosten van de 
publieke vordering; 

Overwegende dat desaangaande tot sta
ving van de voorziening geen andere mid
delen worden aange:voerd dan deze die 
de beslissing over de burgerlijke vorde
ring bestrijden; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vDrdering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat de vrijspraak van 
verweerder en de eruit volgende onbe
voegdheid van de strafrechter om over 
de door eiser ingestelde burgerlijke vor
dering uitspraak te doen, evenals de ver
oordeling van eiser op strafgebied, ge
grond zijn op dezelfcle beweegreden als 
deze welke de rechter over de grond er· toe 
gebracht hebben de verkeersvoorrang aan 
verweerder toe te kennen; 

Overwegende, derhalve, dat de ver~re
king van de beslissing over de pubheke 
vordering ten Iaste van eiser, de verbre
king van cle door hetzelfde middel bestre
den beslissing over de door eiser inge
diencle burgerlijke vordering medesleept; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leidillg zij tot onderzoek van het tw~e~le 
middel, verbreekt het bestreden vonms m 
de mate waarin het uitspraak heeft ge
daan- over de publieke vordering ten laste 
van eiser, over cle burgerlijke vordering~n 
tegen hem en door hem ingesteld en 
hem veroordeeld heeft tot de kosten van 
de publieke vordering ten laste. van 
verweerder · beveelt dat onderhav1g ar
rest zal ~orden overgeschreven in de 
registers van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen en clat melding er van zal 
worden gemaakt op _de kant van- de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de drie vierde van 
kosten · laat een vierde van de kosten ten 
Iaste v'an de Staat; verwijst de alzo be
perkte zaak naar de Correctionele Rech_t;
bank te Turnhout, uitspraak doende m 
hoger beroep,, 

~ Juni 1951 _-~ 2" _kamer. - VoM·dtte_r-, 
H. Wouters, i·aadsheer waarnemend voor-
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zitter. - Ve·rslug_qev~:w, H. van Beirs. -
GeUjlclwiclencle concmsie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 4 Juni 1951 

DOUANEN EN ACOIJNZEN. - ALGE
MENE WE1' VAN 26 AUGUSTUS 1822, ARTI
KEL 5, HOUDENDE VRIJS'l'ELLING VAN DE IN
VOERR.ECHTEN. - BEPALING VERVALLEN VER
KLAAR.D DOOR. DE WET VAN 5 SEPTEMBER 1947 
'l'OT GOEDKEURING YAN DE DOUANE-OVEREEN
KOMST TUSSEN BELGIE, LUXEMBURG EN NE
DER-LAND. 

A·rtilcel 5 vun cle Algemene TVet vun 26 Au
g·ust·us 1822, homlencle in be1JU(tlcle geval
len vrijstelz.ing vun cle invoen·echten, 
wet·fl vervullen verkluu1·cl (!oar a1·ti
kel 4, 2o, vnn cle wet vnn 5 Septem
ber 1947 tot goecllcew·-img vun cle donnne
overeenkomst t1tssen Belgie, Lu.mem
b'ltrg ·en Necle1·lnncl, gesloten te Lonclen 
op 5 Septembe·r 1944, en vnn het tot 
lleze overeenlcomst behorencl protocole, 
gesloten te 's·GnLVenhuge op 14 JJ1aart 
1947. 

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

AR.HEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Maart 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending der 
wet, doordat de aan het toezicht van het 
Hof onderworpen beslissing verweerster 
bij toepassing van artikel 5 van de Alge
mene Wet van 1822 vrijgesproken heeft 
alhoewel sedert de inwerkingtreding van 
de wet van 5 September 1947 deze wetsbe-
paling vervallen is : · 

Overwegende flat verweerster n~rvolgd 
wercl om, te Menen, op 28 October 1949, 
gepoogd te hebben aan de eerste wacht of 
aan elk ander kantoor alwaar zulks be
hoOI·de, <le vereiste aangifte te ontgaan 
betreffende de invoer in Belgie van aan 
douane-rechten onclerworpen koopwaren, 
in onderhavig geval 25 centiliter « Eau de 
Cologne ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
g<roncl verweerster vrijgesproken heeft om 
reclen dat nit het proces-verbaal opge
maakt door de aangestelde van het Be
stuur van douanen en accijnzen blijkt dat 
de hoeveelheid ·<< Eau de Cologne ll in ver
weersters bezit gevonden zo gering was 

dat het van de bij artikel 5 van de wet 
van 26 Augustus 1822 voorziene vrijstel-
ling van cle rechten mag genieten; ' 

Overwegende dat artikel 4, lid 2, van 
de >vet van iJ September 1947, tot goedkeu
ring ntn de douane-overePnkomst tussen 
BelgHc\, Luxemburg en Nederland, gesloten 
te Louden op 5 Sevtember 1!l44, en van 
llet tot deze overeenkomst bellorend proto
cole, gesloten te 's-Gravenhage ov 
14 Maart 1947, artikel 5 van de Algemene 
Wet van 26 Augustus 1822 betreffencle de 
heffing van de .invoerrechten van af het 
in werking treden van bovenbecloelde over
eenkomst vervallen verklaart; 

Overwegenclt' llat het bestreclen arrest, 
door artikel 5 van de wet van 26 Augus
tus 1822 toe te passen op een feit gepleegcl 
nadat de wet van 5 September 1947 in wer
king getreden was, artikel 4, lid 2, van 
deze wet geschonden heeft ; · 

Dat llet micldel gegroncl is; 
Om die redenen, verbreekt llet bestre

den arrest; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in cle registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt worden op cle 
kant viln de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

4 Juni 1951. - 2° kamer. - Voorz-itter, 
H. vVouters, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - V ersla.ggeve1·, H. Simon. -· Ge
lijlcl·nillenrle conclu .. sie, H. Oolard, advo
caat-generaal. 

2e KAMER.- 4 Juni 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRFJSTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN VEROORDELING. - ARREST DAT, OM DE 
'fOE TE PASSEN FiTRAF 'l'E BEPALEN, VAST
STELT DAT DE FElTEN ZICH VERMENGEN ME1' 
DEZE WEGENS WELKE REEDS EEN VONNIS VAN 
VEROOR.DELING TOT GEVANGENISSTRAF GEWEZEN 
WERD. - AR-REST DA'l' STEUNT OP DE EN
KELE BEWERING VAN HET BESTAAN VAN DAT 
YONNIS., ZONDER TE BEPALEN OP GR.OND VAN 
WELKE BETICHTING HET WERD UITGESPRO
KEN. - ARR-EST NIET WETTELI.JK GEMO
TIVEER.D. 

Is n·iet 'Wettelijlc gemot-iveercl, het mTest 
llat, orn de 1t-it te sp1·elcen straf te be
palen, vaststelt clut cle te-iten zich VC1'
mengen rnet lleze 'Wegens welke een voor
ganncl vonnis 1·ee(l8 de belclaagde tot .een 
gevan{!enisst1·at ve1'0orcleeld heeft, zan
de?' (le betichting te bepalen op grand 
'Waarvnn dat voo1·gaa.nd von.ni.s 1tit
spmalc heett geclaan. 
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{VAN PAEMEL EN BOUDEWYNS, '!'. BES'l'UUH 
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ATIREST. 

HET HOI!'; - Gelet op bet bestreden 
arrest, up 21 December 1950 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over bet mi<ldel van anibtswege afge
leid nit de schending van artikel 97 van 
1:le GronllWPt, van artikel (i5 van het 
Sti·afwetboek en van llet beginsel \an bet 
gewijsde : 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
clat het beroepen vonnis bevestigd en 
waarvan het de beweegredenen over
neemt, vaststelt dat de feiten clie tot de 
door het Bestuur van financH~n ingestelcle 
Yervolgingen annleicling llebben gegeveu, 
zich vermeugen met deze wegens welke de 
hetichteu cc reeds op 2 November 1949 bij 
vonnis dezer rechtbank (de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk) tot een maand 
gevangenisstraf veroordeeld werclen >l en 
beslist dat derhalve cc geen grond bestaat 
tot uitspreken van de gevangeuisstraf ll 

om reden dat cc wanneer eenzelfde vergrijp 
een overtreding van versclleiclene wets
bepalingen nitmaakt, aileen de zwaarste 
straf kan uitgesproken worden ll zonder 
de betichting, op grond waarvan cleze 
vorige veroorclelingen uitgesproken wer
clen, te bepalen en zoncler vast te stellen 
of het becloelcl vonnis, waarvan geen uit
gifte bi.i de stukken van de rechtspleging 
gevoegd· is, in kracht van gewijsde gegaan 
"ras; 

Overwegencle dat bet bestreden arrest 
dus aan het Hof van verbreking niet 
toelaat na te gaan of de uitgesproken 
straffen overeenkomstig de wet zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderllavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Gent en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

4 Juni 1951. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - versla.1Jrw1:e·r. H. van Beirs. -
Gelijldwiclencle ooncl·us·ie, H. Colard, advo

.caat-generaal. 

(1) Verbr., 23 en 30 Mei, en 27 Juni 1950 
(Arr. T' erb•·., 1950, blz. 597, 608 en 665; Bull. 
-en PAsrc., 1950, I, 669, 688 en 757, met de con
dusies van het openbaar ministerie v66r het 
-eerste arrest) ; zie oak de twee arresten van 
.5 Juni 1951 in Bull. en PAsrc., 1951, I; 673. 

(2) Verbr., 23 en 30 Mei, 27 Juni en 4 Juli 
19!/0 (Arr. Jlerbr., 1950, biz. 597, 608, 665 en 704; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, 688, 757 en 804); 

2° KAMER.- 5 Juni 1951 

1° INKOMS'J'ENBJDLAS'.riNGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - VEHPLICHTING 
VOOH DE CONTROLEUR-ZETTEH DOOR ~IIDDEL 

VAN VEHMOEDENS TE '\VERK TE GAAN. 

2° INKOMS'J'ENDELASTINGEN. 
AANSLAG VAN A~fBTSWEGE. - VERMOEDENS 
WAAROP HIJ STEUNEN MAG. - 'J'EKENEN OF 
INDICIEN VAN HOGERE GEGOEDHEID. - VER
GELIJI{ING MET DE NOHMALE WINS'l'EN VAN 
SOOHTGELIJKE BELASTINGPLICJHTIGEN. 

1 o Om van ambtswego het beclrag van cle 
lwlastbare inkom.sten te bepalen, legt 
de wet aan cle oontrole·u r-.zetter cle ver
pUohUn.IJ OlJ floor millde/. run vernwe
dens te werk te gcwn (1). (Samenge
schakelde wetten betreffemle cle inkom
stenbelastingen, art. 32 en 56.) 

2° De vennoeclens, 'l.tmarop lle controle·u.r
zette1· steu.nen moet O'ln het becl1·a.IJ vcm 
lle belastba1·e inlcom.sten te bepalen, k1tn
nen voo1·tvloe'ien hetzij 1.l'it telcenen 
of inclioien waanr.it een hog ere .lfraarl . 
van yegoeclheicl /JUjlct . clwn nit cle aan
gegeven ·inlcomsten, hetzij, wanneer het 
gant om inlcomsten /Jela.st/Jaa·r Tc·moh
tens nrtikel 25, 1JCWClfi1'CHtf 1, aUnea 1. 
·van cle samengesohalcelcle wetten, 1tit cle 
ve1·gelijlcing met cle normale w·insten 
van soort.IJez.ijl,;e belnstingpliohtigen en 
mits vnaohtnem·ing, volgens het geval, 
vnn cle in wrtilfel 28 anngecluicle elemen
ten en van. alle mt.tUge inliohtin
.IJen (2) (3). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 25, 28, 55 en 56.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. MAMPAEY.) 

AHHEST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 December 1949 door bet Hof 
van beroe]J te Brussel gewezen ; 

Over het eerste midclel : schendirig van 
artikelen 112 van de Gronclwet, 19 van de 
wet van 16 October 1945 tot invoering van 
een extrabelasting Ol} de in oorlogstijd 
hehaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 56 van cle wetten betreffende de 
!nkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van de Secretarissen-generaal 
del. 31 .Juli 1943 en, voor zoveel nodig, bij 

7 November 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 125) 
en 1() April 1951, vijf arrest en (zie hager, 
blz. 451, 455, 456, 459 en 462; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 532, 544, 545, 54_8 en 552). 

(3) Ret is slechts bij gebrek aan bewijs-· 
krachtige gegevens verstrekt hetzij door de 
belanghebbenden, hetzij door de administratie, 
dat op die vermoedens beroep wordt gedaan 
(arg. art. 28 van de samengeschakelde wetten). 
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besluit van de Regent del. 15 Januari 1948, 
door dat het bestreden arrest de liti
gieuze aanslag te niet doet, dan wanneer 
door het bestreden arrest vastgesteld 
wordt dat verweerder « bij gebrek aan 
aangifte binnen de bij de wet bepaalde 
terrnijn van arnbtswege aangeslagen werd 
op grond van een belastbare winst van 
430.200 frank· voor de oorlogsperiode ll, 
zodat door het hof van beroep enkel rnoest 
worden nagegaan of verweerder het bewijs 
van het ]uist bedrag van zijn belastbare 
inkornsten had geleverd; dat het bestre
den arrest heeft na_gelaten znlks te doen 
en aldus de hiervoren aangeduide wetsbe
palingen heeft geschonden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerder, bij gebrek aan 
aangifte binnen de bij de wet bepaalde 
terrnijn, van arnbtswege in de extrabe
lasting aangeslagen werd en beslist dat 
hij, krachtens artikel 1 van de wet van 
30 Mei 1949, recht heeft op een referentie
basis van 300.000 frank en op een provisie 
van 21.000 frank tot instandhonding van 
de stocks; 

Overwegende dat de adrninistratie, wan
neer zij de aanslag arnbtshalve vestigt, 
luidens artikel 56 van de sarnengescha
kelde wetten, die aanslag op grond van 
het verrnoedelijk bedrag van de belastbare 
inkornsten rnoet vestigen ; 

Dat de wet, die aldns het vestigen van 
de belastbare inkornsten niet aan de vrije 
beoorcleling van de controlenr-zetter over
)aat, voorschrijft dat het bepalen van 
het bedrag der belastbare inkornsten 
rnoet gegrond zijn op verrnoedens af
geleid, volgens artikel 55 van de sarnen
geschakelde wetten, nit tekenen of indi
cien waarnit een hogere graad van ge
goedheid dan nit de aangegeven inkorn
sten blijkt ofwel, wanneer het gaat om, 
krachtens 1° van paragraaf 1 van arti
kel 25, belastbare winsten, volgens aJ;ti
kel 28 van de sarnengeschakelde wetten, 
nit de norrnale winsten van soortgelijke 
helastingplichtigen rnits inachtnerning, vol
gens het geval, van de in clit artikel aan
geduide elernenten en van aile andere 
nnttige inlichtingen; 

Overwegende dat uit de verrneldingen 
van het bestrederi arrest volgt dat, de be
lastingplichtige zich er toe beperkt heeft 
zonder de wettelijkheid van de aanslag te 
ontkennen, het bedrag er· van te betwisten; 

Overwegende flat hij aldns het bewijs 
niet heeft bijgebracht dat hij luidens arti
kel 56 van de sarnengeschakelde wetten 
leveren rnoest ; 

Dat door de aanslag -op grond van die 
betwisting te vernietigen het bestreden 
arrest de in het midclel· aangednide wets·
bepalingen heeft geschonden ; 

(1} ·en (2) Vevbr., 2' December 1946 (A1'1'. 
l'erbr.,·-1946, biz. 422; Bull. en PASIC., 1946, 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, behalve waar het beslist dat ver
weerder recht heeft op een referentie
basis van 300.000 frank en op een pro
visie van 21.000 frank tot instandhou
ding van de stocks; veroordeelt verweer
der tot de kosten; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te Brils
sel en da t melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwij st de alzo be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

5 J uni 1951. - 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. de Olippele. - GeUjlcluidende conolu
sie, H. Ganshof van der Meersch, advo
caat-gene~·aal. - Pleitm·, H. Van Leyn
seele. 

l" KAMER. - 7 Juni 1951 
1° VERNIELING VAN BUNDELS. 

D001~ BRAND VERNIELDE MINUUT VAN EEN AR
REST. - GEEN UITGIF'l'E OF AUTHENTIEK AF
SCHRIFT ERVAN. - PARTIJ DIE VAN EEN 
RECHTMATIG BELANG DOET BLIJKEN OM Al'
SCHRIFT ERVAN TE BEKOMEN. - WEDEll OP
MAKEN VAN DE MINUUT OP VORDERING VAN 
DE PROCUREUR-GENERAAL. 

2° BEWIJS. - Doon BRAND VERNIELDE .MI
NUUT VAN EEN ARREST. -- GEEN UIT.GiFTE OJe· 
AUTHENTIEK AFSCHRIFT ERVAN. -· BEWIJS 
VAN RET BESTAAN EN VAN DE INHOUD VAN RET 
ARREST. -· BEWIJS DOOR ALLE RECHTSMID
DELEN. 

1° Wanneer een pwrtij 1!an een rechtma
tig belang doet bUjlcen om ctfsohl·ift te 
belcomen van een a1·rest waarvan de 
min1t1tt do01· b1·and vernield werd, en 
·waarvan nooh ttitgifte nooh a-nthentielr, 
afsohrift bestaat, maalct het Hot, op de 
v01·dering van de p1·oouretw-gene1·aal, 
zijn arrest weder op (1). 

2o TVannee1· fle mimwt van een arrest 
do01· brand vernield werd en er ·van 
nooh ·uit_qifte nooh attthentielc afschrift 
bestaat, mag het bestaan en de· inhoud 
van dat ct~Test doo1· alle 1·echtsmiddelen 
bewezen wonlen (2). (Burg; Wetb., 
art. 46 en 1348, 4°.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN VERBREKING, 

IN ZARE DE SCHLUTTERBACH.). 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering tot 
het Hof van verbreking door de ProcUc 

I, 455, -en de hota); 14 April 1947 (Arr., fTtwbr., 
1947, biz. 119l Bull. en PASIC., 1947, 1,•154). 
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reur-gelierual bij clit Hof gericht en lui
dende uls volgt : 

« Aan de eerste kmner van het Hof van 
verbreking, heeft de ondergetekende Pro
cureur-generaal de eer te kennen te geven : 

'' Dat de heer Raoul de Schlutterbach,
wonencle te Ukkel, Coghenluan, 268, die een 
verzoekschrift bij hem ingediend heeft 
strekkende tot het bekomen van een eens
luidend afschrift van de Franse tekst 
yun een arrest van de eerste kamer van 
het Hof, in zake van Elisa Briers en cle 
verzoeker op 3 Juli 1941 gewezen en 
welk· de door dame Briers ingestelde 
voorzieningen tegen twee arresten van het 
Hof van beroep te Brussel van 5 :Mei 1939 
verwerpt; 

'' Dat de verzoeker doet gelden dat, 
tlaar cle vermelde an·esten van het Hof 
van beroep te Brussel, in Frankrijk hun 
uitvoering moeten krijgen, hij ervan aan 
het bevoegde Frans gerecht het exeq\Iatur 
moet · vragen en, te clien einde, een af
schrift van het arrest, waarbij de voorzie
ning verworpen werden moet voorleggen; 

'' Dat de minuut van clit arrest door de 
brand van de lokalen der grif:Iie van het 
Hof, op 3 September 1944 vernield werd; 

'' Dat de verzoeker doet blijken van 
een rechtmatig belang om een afschrift 
van het arrest van 3 Juli 1941 te bekomen; 

fr Dat er clus aanleicling bestaat om 
dit arrest weder op te maken; 

'' Dat, bij een analogische toepassing 
van artikelen 4U en 1348, 4°, van het 
Burgerlijk Wetboek, het bestaan en de 
inhoud van cleze beslissing door alle 
rechtsmiclclelen kunnen bewezen worden; 

'' Dat het arrest waarvan sprake gepu
bliceerd is geweest in het B1tUet-in des 
a1·1·ets de la Oour rle cassation, jaar 1941, 
blaclzijden 274 en 275; dat deze publicatie 
kan aangezien worden als een trouwe re
productie van het arrest waarvan de mi
nuut vernield is ; 

'' Om die redenen, vordert de onderge
tekende Procureur-generaal dat het aan 
het Hof behage zijn arrest van 3 Juli 1941 
>v'edel' op te nmken in de bewoordingen 
zoals deze in gezegde publicatie voorko
men ;' te zeg·gen clat de kosten van onder
havige procedure ten laste van de Staat 
z11llen blijven; 

,,· :Bt·ussel, de 30 April' 1951. 

Namens· de ·procureur-generaal, 

De Advocaat-generaal, 

(g.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN )) ; 

Neemt de motieven van gezegde vonle
ring aan, maakt zijn arrest van 3 Juli 
1941, als volgt weder op : 

(BRIEHS, T. 1° DE SCHLU'I'TERBACH; 

2 o OLIVIEH.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet OD de voorzienin
gen ingesteld tegen twee arresten, op 
5 Mei 1939 op tegenspraak gewezeli' door 
cle zesde kamer van het Hof van beroep 
te Brussel, in de zaken onder nrs 5059 
el}. 5060 op de rol ingeschreven ; 

Overwegende dat de voorzieningen ver
knocht zijn en clienen samengevoegd ; 

Over het eerste middel in de zaak 5059 : 
schending van artikelen 953, 955, 956 en 
957, in het bijzonder 957, ulinea 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest de vordering tot herroeping, 
wegens ondankbaarheid, van een schen
king, clie bij lmwelijkscontract aan de 
verweerster ten goede kwam, niet ontvan
kelijk heeft verklaard, vorderirig welke 
door aanlegster in verbreking in haar 
hoedanigheid van erfgenaam van de schen
ker werd ingesteld oncler het onwet
telij];: voorwenclsel dat de vordering tot 
herroeping ener schenking wegens on
dankbaarheid in het bij artikel 957, ali~ 
nea 2, van het Burgerlijk Wetboek voor
zielie geval, slechts aan de erfgenamen 
toebehoort die de persoon van de schen
ker voortzetten, bij uitsluiting van de erf
genamen die enkel opvolgers in de goede
ren zijn, en aldus de wettelijke regel heeft 
geschonden, die aan de erfgenamen, zon
tler onderscheid, het recht toekent om die 
herroeping te vorderen, wanneer de vor
tlering door de schenker ingesteld · werd, 
of wanneer deze laatste binnen het jaar 
van bet misdrijf overleden is, wat in on
derhavig geval niet betwist was : 

Overwegende dat de vortlering tot her
roeping van een schenking wegens on
dankbaarheid hierop is gegrond, dat de 
begiftigde zijn plicht van dankbaarheid te 
kort is gekomen; 

Dat het de schenker alleen behoort de 
zwaarwichtigheid van die tekortkoming te 
beoordelen ; dat de vorderilig tot herroe
ping hem eigen is, en dat het geschil, in 
principe, slechts tussen de schenker zelf 
en de begiftigde oprijzen kan, met uit
sluiting vnn hun onclerscheiclene erfge-
namen; · 

Overwegencle, weliswaar, dat er op die 
regel, luidens artikel 957 van het Burger
lijk Wetboek, twee uitzoncle'ringen be
staan, maar dat deze laatste de aard van 
de vordering niet wijzigen; · 

Overwege1icle dat, wegens dit. persoon
lijk karakter, degene die slechts opvolgers 
in het vermogen zijn, en, derhalve de per
soonlijkheid van de overledene niet voort
zetten, ook niet tot het instellen van die 
vorclering gerechtigd zijn; 

Overwegende· dat het arrest, claar het 
op dit punt niet bestreden is, onherroepe-
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lijk beslist dat de aanlegster de persoon 
van de schenker niet voortzet ; 

Overwegende dat, mitsdien, het bestre
den arrest de door de aanlegster ingestelcle 
vordering niet ontvankelijk heeft kunnen 
verklaren zonder aldus de in het midclel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden; 

Dat het mid del in rechte niet ovgaat; 
Over het enig middel in de zaak 5060 

en het tweede midtlel in de zaak 505fl : 
schending van artikelen 893, 902, fl13, 914, 
920, 921, H31, 932, 10H4, 1098, 1099, 1101, 
1102, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
boek en H7 van de Grondwet, doordat de 
bestreden arresten verklaren dat de scherr
king van de algemeenheicl van de nala
tenschap, door de vooroverleclen echtge
noot van aanlegster in verbreking aan 
deze laatste gedaan, van geen uitwerksel 
kan zijn, onder voorwendsel da t de schen
ker, vroeger, ten voorclele van een eerste 
echtgenote, de verweerster, waarmede hij 
nit de echt gescheiden was, over een 
vierde zijner goederen in eigendom en een 
vierde in vruchtgebruik had beschikt; en 
aldus beslist llebben zoncler na te gaan of 
de schenking ten voordele van de eerste 
echtgeuote heel bet beschikbaar gedeelte 
uitputte, waarover de schenker, krachtens 
artikel 913 van bet Burgerlijk Wetboek, 
bescl!ikken mocht, aldus onwettelijk en 
ten onrechte bewerende dat de beschik
bare gedeelten voorzien bij artikelen 10!)4 
en 1098 van het Burgerlijk Wetboek niet 
vermochten samengevoegd te worcleri ; dat 
het totaal der geoorloofcle schenking·en ten 
voordele van achtereenvolg·ende echtge
noten het bij artikel 1094 van het Burger
lijk Wetboek bepaald gedeelte niet kon 
overtreffen, en dat artikel 913 niet in acht 
kan genomen worden om het beschikbare 
tussen echtgenoten te bepalen; en alclus 
de regelen op het voorbehoudene en het 
beschikbare tussen echtgenoten overtre
den hebben, en, zonder wettige redenen, 
aan de ten voordele van de aanlegster 
gedane schenking aile uitwerking gewei
gerd hebben : 

Overwegende, enerzijds, dat, luidens ar
tikel 1094, eerste alinea, van het Burger-

. lijk Wetboek, betreffende de schenkingen 
tussen echtgenoten, ingeval de schenker 
noch ·kinder en noch andere afstammelin
gen achterlaat. er ten voordele van de 
begiftigde echtgenoot een bijzonder be
schikbare wordt bepaald, dat, krachtens 
de tekst zelf van de wet, afwijkt van het 
bij artikel H15, tweede alinea, ten voordele 
der bloedverwanten in opgaande linie 
van de schenker vastgestelde voorbe
houdene; 

Overwegende dat de tweede alinea van 
hetzelfde artikel 1094, met betrekking op 
de echtgenoot-schenker die afstammelin
gen achterlaat, ook een bijzonder beschik
bare bepaalt; dat, in tegenstelling met 

artikel 913 de tekst geen enkel onder
scheid maakt tussen de schenker die 
slechts een kind, en Cleze die verscheidene 
afstammelin?en heeft; dat, daarenboveu, 
dP voorbereidende handelingen er klaar 
op wijzeu, dat cUt beschikbare werd be
paald zonder inachtneming van het getal 
door de echtgenoot-schenker achtergela
ten kinderen ; 

Dat de bestreden arresten, derhalve te
recht hebben bes1ist clat in geval 'van 
schenkingen aan echtgenoten en aan deze 
aileen, artikel 913 van het Burgerlijk Wet
boek gee~ . ver~and hield met de bepaling 
van het biJ artrkel 10()4 voorziene bescllik
bare tnssen echtgenoten; 
Ov~rwegende, anderzijcls, clat door de 

bepalmg van artik~l 1098 de wetgever, 
tl>lll cle echtgenoot die afstammelingen uit 
een eers~e huweliJk achterlaat, heeft wil
len verb1eclen een tweede ech tgenoot met 
even aanzienlijke schenkingen te begifti
gen als tleze waarvan, krachtens art.i
kel 10H4, cle eerste echtgenoot zou hebben 
kunnen genieten ; 

Dat cleze inkorting, in een bijzoncler 
geval, van het bij artikel 1094 bepaald 
?eschikbare hiercloor gerechtvaardig<l 
IS clat de kinderen nit het eerste huwe
lijk, zo zij tot de erfenis van de eerste 
echtgenoot van de schenker geroepen wor
den, daarentegen geen enkel recht llel.J
ben op de nalatenschap van een andere 
echtg·enoot; 

Dat artikel 1098, tenzij men de redenen 
er van zou miskennen, niet verklaarcl kan 
worcl~n in d eze zin, da t het er in bepaalde· 
beschikbare en het hoogste bij arti
kel 1094, alinea 2, voorzien beschikbare 
gedeelte, samengerekencl worden · 

w·aaruit volgt tlat de bestrecl~n arres
ten, door te beslissen dat, vermits de over
ledene aan zijn eerste echtgenote het maxi

_mum van het bij artikel 10H4 voorziene 
beschikbare had gegeven, namelijk een 
viercle in volle eigendom en een vierde in 
vruchtgebruik, de later aan de aanlegster 
geclane schenking zonder uitwerksel 
wordt., ver van de in het middel aauge
haalde bepalingen te schenden deze 
laatste .juist toegepast hebben; ' 

Om che redenen, voegt de voorzie)lingen 
samen en verwerpt ze; veroordeelt aan
legster tot de kosten en tot een · vergoe
c1ing van 150 frank jegens ieder verwer~ 
der. 

7 Ju~i 1951. - 1e kamer. -· Voorzitte1·, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve·rslaggeve1·, H. Connart. - Ge
l-ijklnidende conclu.sie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. 
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lc KAMER.- 7 Juni 1951 

1° BEWI.JS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - IN'fERPRETATIE VAN DE CONCLU
SIES DOOR DE RECH'fEH OVER DE GROND. -
VERENIGBAAR ME'f DE BEWOORDINGEN ERVAN. 
- SouvEREINE INTERPRETATIE. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
CONGO. - SEQUESTER VAN DE GOEDEREN VAN 
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. - VORDERING 
DOOit DE BEHEERDER-SEQUES'fER VAN DE GOE
DEREN VAN EEN VI.TANDELIJK ONDERDAAN IN 
·COJiiGO, STREKKENDE TO'f VEROORDELING VAN 
EEN VENNOO'l'SCHAP 0111 AANGIFTE VAN DE ACTIV A 
EN BELANGEN VAN DIE VIJ ANDELIJKE ONDER
DAAN 'fE DOEN. - BEVOEGDHEID VAN DE BUR
GERLIJKE RECHTBANKEN. 

3° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN VIJANDELIJKE ONDERDA
NEN. - CONGO. - VERPLICH'fE AANGIFTE 
VAN DE DELANGEN DIE IN DE VENNOOTSCHAPPEN 

AAN VIJ ANDELIJKE ONDERDANEN · TOEBEHOREN. 
- VERPLICHTING ONAFHANKELIJK VAN DE 
PLAATS WAAR DE TITELS, DIE DEZE BELANGEN 
VERTEGENWOORDIGEN, ZICH BEVINDEN. 

4° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN VIJANDELIJKE ONDERDA
NEN. - CONGO. - VERPLICHTE AANGIF'fE 
VAN DE GOEDEREN EN BELANGEN DIE AAN 

VIJANDELIJK~~ ONDERDANEN TOEBEJ-IOREN. -
VERPLICHTING OPGELEGD ZUWEL AAN DE ZE
DELIJKE WEZENS, ZOALS DE VEi'iNOOTSCHAP
PEN DIIC RECH'l'SPERSOONLIJKHEID BEZI'rTEN_, 
ALS AAN DE NATUUHL!.JKE PERSOi'iEN. 

1 o Is souvere'in, cle cloo·r cle 1-echter over 
rZe gronrl aan concl!us£es gegeven inter-
1Wetat'ie, ·wannee·r cleze met cle bewo01:
clingen ervan n'iet onperenigbaa1· ·is (1). 

2° De eis, ~t'narb·ij rle beheercler-~eqttester 
van goecleren clie in Congo aan een 
'l!'ijandeli:ilc onde·rclaa.n toebehoren, in 
u.Uvoe1'il1[/ van cle wetyevencle beschik
lc'iniJ betrefjencle het seqttester ·van cle 
g,oecleren wellce aan vijwncleUjke 0'1Hle1·
clanen toebeh01-en, te[Jcn een vennoot
Bchap veroo1·cZelfn[J vor·aert tot aanyifte 

· ·lJan de rtct·i·va, aanclelen, obli[Jaties ot 
ancle·re belctn[len d,·ie aan een vijandelijlc 
oncle1·rlnan toebeho1·en en waa1-van zi:i 
het bestann lcent, behoort tot cle be
voe.oclheid van rle btwge1"lijke rechtban
lcen. 

:3° De wet[Jevende beschilclc·in[J van IZe Ko
lonie dd. 21 A·ztgttstns 1941, hondende 
samenschalceling van de beschiklr.·ingen 
betreffenlle het sequeste1- van de [!Oede-
1·en wellce aan vijandelijke onderdanen 
toebehoren, onde1·werpt aan aangifte 
onder mee1· cle belangen rlie een vijande-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer hager, 
biz. 2, verbr., 18 September 1950 (Bull. en 
I'ASIC., 1951, I, 3). 

lijk onderdawn ·in een vennootschap, ve1·
eni11iny, bijhttis of om het even wellce 
yroepe'l"in[l toebeho1·en, zelfs, wa111neer de 
titels, die deze belangen vertegenwoor
digen, zich bttiten het g'I'Onclgebied van 
de Kolonie bevinden. 

4° ATtilcel 5 vnn cle wet[Je·vende beschilc
lcing van rle Kolon·ie del. 21 Attgttsttts 
.1941 betrefjende het sequ,este1· van de 
r1oe_deren wellce aan v·ij andeUj lee onde1·
d<men toebeho1·en, naa1· luid waa1·van 
ellce 11e1·soon d·ie het bestaan lcent van 
yoederen, 1·echten en belan{len, die tot 
nangifte nanleid-i;ny geven, tot aan[Jifte 
e1·van vertJlicht ·is, mcwlct yeen onder
scheid tnssen nnt·n·wrlijlce en zedelijlce 
pe·rsonen j au nrtilcel bedoelt dtts ondeT 
nwe1• de vennootschappen clie, lwachtens 
cle lcolonictle wetten, 1·eahtspe1·soonUjlr.
heicl bezitten, 

(COMPAGi'iiE GENEHALE DE TRANSPORTS 
AU KATANGA, 'f. CLERCKX, (]. (].) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het arrest, op 
17 April 1948 door llet Hof van beroep 
te Elisabethstad gewer,en; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 23 van llet Wetboek van burger
lijke rechtsvordering (decreet van 13 Juli 
1923), 20 van de samengeschakelde wetten 
op het gonvernement van Belgisch-Congo, 
1 van het decreet van 30 .Jnli 1888, hetwelk 
boek I van het Bnrgerlijk W etboek heeft 
nitgevaarcligd, 1, 33, 191, 201, 202, 204 van 
gezegd boek I van het Bnrgerlijk Wet
boek (contracten of nit overeenkomsten 
ontstane vei'bintenissen), doordat het 
-bestreden arrest, de vordering strekkende 
tot het doen bevelen aan aanlegster « aan
gifte te doen van de activa, aandelen, 
oblfgaties, oprichtersaandelen of andere 
belangeil, welke zij ook wezen, waarvan 
zij het bestaan kent en welke aan de 
H. Emilio d' Alberto toebehoren ll voor het 
bnrgerlijk gerecht ontvankelijk verklaart, 
omdat het micldel waarbij aanlegster deze 
ontvankelijkheid betwistte << hierop neer
komt te beweren dat, ten gronclslag van 
deze vordering, geen betwisting of ac
tueel belang zon bestaan ll, en daarna 
verklaart dat deze betwisting en dit be
lang bestaan, het door aanlegster bij con
clnsies alzo ingeroepen middel wijzigende 
en er op, zoals het was voorgesteld, geen 
antwoord verstrekkende, dan wanneer aan
legster bij conclnsies staande hield « dat 
de vordering geen voorwerp heeft en dat 
de bnrg·erlijke rechtbanken onbevoegd zijn 
om over deze eis nitspraak te doen omdat 
de gevraagde veroordeling inderdaad een
vondig deze zou zijn de· wet nit te voe
ren ll en « dat het aan de burgerlijke 
rechtbanken niet behoort dergelijke ver-
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oordeling·en van zuiver principe nit te 
spreken, noch ruadplegingen te geven 
over de wettelijke verplichtingen welke 
op iemand wegen », wat een betwisting 
uitmaakte van de bevoegclheid van de 
rechterlijke macht 0111 de gevorderde 
veroorcleling nit te spreken en niet de out
kenning· van het bestaun van een betwis
ting of van een uctueel belang, derwijze 
dat het bestreden arrest het geloof 
schendt, clut aan de conclusies en het ge
rechtelijk contract client gehecht : 

Overwegende iiat aanlegster bij eonclu
sies deed gelden dut de vonlering van ver
weerder, strekkende tot het a an aanlegster 
doen bevelen aangifte te doen van het 
vermogen, waarvan· zij het bestaan ken de 
en welk a an d' Alberto zou toebehoren, 
zonder voorwerp is, en dat de burgerlijke 
rechtbanken onbevoegd zijn om daarover 
recht te doen; dat de gevorderde ver
oordeling, inderdaad, deze zou zijn de 
wet na te leven; dat het aan de recht
banken niet behoort dergelijke veroorde
lingen van zuiver principe nit te spreken, 
noch over de wettelijke verplichtingen 
welke op iemand wegen raadplegingen te 
geven; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat « appellante (hier aan
legster) ten onrechte staande hondt dat 
de eis tot veroordeling van appellante om 
aangifte te doen een eenvoudige juridische 
raadpleging uitmaakt en, dienvolgens, 
niet ontvankelijk is », en vaststelt << dat 
het middel er op neerkomt te beweren dat 
er, ten grondslag van de vordering, g·een 
betwisting of actueel belang zou zijn ll ; 

Overwegende dat nit de beoordeling, 
door het arrest van het geheel der con
clusies van aanlegster, client te worden 
afgeleid dat deze geen exceptie van onbe
voegdheid bedoelden doch het hof van 
beroep verzochten over de grond nit te 
spreken, het beroepen vonnis te vernie
tigen, en de vordering van verweerder 
(thans geintimeerde) af te wijzen; 
Overwege~de dat deze interpretatie, die 

niet onverenigbaar is met de bewoordin
gen van .de conclusies, souverein is en 
erop een gepast antwoord verstrekt; 

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

artikelen 7, 8, 17, 19, 20 der samenge
schakelde wetten op het bestnur in 
Belgisch-Congo, 1, 2, 3, 11, 14, 84, 86, 
87, 98 van de wetten op de rechterlijke 
inrichting, bij koninklijk besluit van 
22 December 1934 samengeschakeld, 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10,· 15 en 17 van de beschik
king van 21 Augustus 1941 houdende sa
menschal;:eling van de wetgevende beschik
kingen betreffende de aangifte en het on
der sequester stellen van de goederen en 
belangen welke aan onderdanen van vijan-

delijke naties toeb.elioren, 23 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering (de
creet van 13 Juli 1923), doordat het door
het burgedijk gerecht gewezen arrest het.
welk het beroepen vonnis bevestigt, · aan 
aanlegster beveelt aan de daartoe. be
voegde overheid aangifte te doen van de· 
activa, titels, obligaties, oprichtersaan-· 
delen, of andere belangen, waarvan. zij 
het bestaan kent en welke aan de 
H. d' Alberto, vijanclelijk onderclaan, toe
bell oren, verklarende dut het burgerlijk 
gerecht bevoegd is om derg·elijk bever 
nit te spreken, omdat de sequester 
belast met het beheer van de goederen 
van de H. d'Alberto << een actueel be
lang heeft om in zake op te trec1en 
en clat er een betwisting bestaat welke 
door het gerecht client beslecht om· dit 
belang te vrijwaren n, clan wanneer het 
bevel om alle goederen of belangen aan 
te geven, welke aan een vijandelijk on-· 
derdaan toebehoren, zich in de wet be
vindt (beschikking van 21 Augustus 1941, 
art. 3 en 5), door strafbepalingen is be
teugeld (art. 9) en dat het van de juris
dictie der burgerlijke rechtbanken niet 
afhangt aan een particulier, op verzoek 
van een particulier, ware deze de voor de· 
goederen van een vreemdeling aangeduide· 
sequester, te. bevelen een wetgevende be
paling van openbare orde na te leven, 
daar deze in haar zelve voldoend ge
zag vindt zonder door de rechterlijke· 
macht te moeten bevestigd worden, noch 
van deze zijn uitvoerencle kracht te moe
ten kl'ijgen, en dan wanneer hij, die ziclt 
benadeeld beweert door de tekortkoming
van een dercle aan het naleven van een 
door een strafbepaling beteugelde wetge
vende bepaling slEichts de burgerlijke vor
dering, tot herstelling van het nadeel welk 
bet misclrijf hem zon veroorzaakt hebben, 
bezit, en zich tot de bnrgerlijke gerechten 
niet mug richten om enkel aan de andere· 
partij te doen bevel@n dat zij de wet moet 
naleven, claar de verdediging van de open
bare orde en van de wet enkel aan het 
openbaar ministerie behoort en aan het 
strafgerecht moet onderworpen worden : 

Over de ontvankelijkheid van het mid
del : 

Overwegende dat het miclclel in werke
lijkheid slechts een enkel bezwaar tegen 
het besti'eden arrest oppert, clit ·van op· 
grond van het bestuan van een betwis
ting aangaande het beheer van de onder 
sequester gestekle goederen en van de be
voegdheid van de burgerlijke gerechten 
waartoe deze betwisting aanleiding geeft, 
het beroepen vonnis te hebben bevestigcl 
voor zoveel het aan aanlegster bevel gaf 
uan de bevoegde overheid de aangifte te 
doen van al de activa en belangen welke 
aan cl' Alberto toebehoorden en wall.rvan. 
zij het bestaan kende ; 
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Overwegende dat de opstelling van het 
middel aan de, door artikel 9 van de wet 
van 25 Febrnari 1925 vereiste vormvoor
schriften beantwoordt ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de vordering, ingesteld 

door verweercler in zijn hoedanigheid van 
beheerder-sequester van de goederen van 
Emilio d 'Alberto niet strekte tot de toe
passing op aanlegster van strafrechtelijke 
,;ancties, doch, naar luid van de regel
matig overgelegde dagvaarding van 24 Au
gustus 1946, welke in de aanhef van het 
beroepen vonnis overgenomen werd, tot 
Lle aangifte, door aanlegster, van de ac
tiva, aandelen, obligaties, oprichtersaan
delen of andere belangen, waarvan zij het 
bestaan kende en welke aan gezegde 
{]'Alberto toebehoorden; 

Overwegende dat artikel 2 van de be
schikking van 21 Augustus 1941; hou
dende samenschakeling van de tekst van 
de wetgevencle beschikkingen betreffende 
de aangifte en het onder sequester stellen 
van de goederen en belangen welke aan 
onderdanen van vijanclelijke naties of 
nan onderdanen toebehoren die in een 
door de vijand bezet land verblijven, de 
bij artikel 3 opgesomde goederen, rechten 
·en belangen welke aan vijandelijke on
Llerdanen of aan onderdanen toebehoren 
clie in een door de vij and bezet land ver
blijven aan de aangifte en aan het onder. 
Requester stellen onderwerpen ; 

Overwegende dat krachtens artikel 10, 
1 o, v.an de beschikking van 21 Augustus 
1941, de goederen welke aanleidiug geven 
tot aangifte en welke aan vijandelijke 
onderdanen toebehoren, die in het grond
gebied van Belgisch-Oongo en van Ruanda
Urundi verblijven door vermelde wetge
vende beschikking, van ambtswege on<ler 
sequester worden gestelcl : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
dat verweerder, bij beschikking van 4 Sep
tember 1940, beheercler wercl benoemd van 
tle goederen van d' Alberto, Italiaans on
tlerdaan, die op dit og·enblk in de Kolonie 
niet verbleef·; 

Overwegende clat artikel 15 van de sa
menschakelencle beschikking aan de be
heerder-sequester de hoofdzakelijke op
llracht toekent om de onder sequester ge
stelde goederen en belangen te bewaken 
en te bewaren en, te clien eincle, aile nut
tige maatregelen te treffen; 

Dat artikel 5 de aangifte oplegt aan 
ieclere persoon die kennis heeft van het 
bestaan van de goederen, rechten en be
langen welke tot aangifte aanleicling ge
ven·; 

Overwegende dat verweercler dus ge
rechtigd was om het geschil, ontstaan tns
~en hem en aanlegster betreffende het 
bestaan of de draagwijdte. van een ver
IJlichting· tot aangifte van de rechten en 

belangen van d'Alberto, aan de rechtban
ken te onderwerpen ; 

Dat dit geschil, van burgeriijke aard, 
tot de bevoegdheicl van de llurgerlijke 
gerechten behoort; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
in r~chte niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de vordering van ver

weercler niet strekte tot herstelling van 
een nadeel ontstaan nit de schending van 
een door een straf beteugelcle wetgevende 
bepaling, maar, zoals hiervoor werd uit
gelegd, tot het beslecllten van een bnrger
lijke betwisting betreffende de verplich
ting van aanlegster om de onder sequester 
gestelde goederen aan te geven ; 

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

Over het dercle midclel : schending van 
artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 en 17 
van de beschikking van 21 Augustus 1941, 
llouclende samenschakeling van de wetge
vende beschikkingen betreffende de aan
gifte en het onder sequester stellen yan 
de aan onderclanen van vijandelijke. 
naties toebehorende goederen en belang·en, 
1, 2, 5 en 6 van het decreet van de Koning 
souverein van 27 Februai'i 1887 op de 
handels- en burgerlijke vennootscllappi>n, 
658 van het Burgerlijk W.etboek, 20 van 
de samengeschakelde wetten op het gou
vei·nement van Belgisch-Oongo, 23 vari het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
(decreet van 13 Juli 1923), cloorclat het 
bestreden arrest, het territoriaal karakter 
van de wet op het sequester erkennencl, 
er aan herinnert dat de wet bepaalt dat 
«de aandelen, oprichtersaandelen, obli
gaties, effecten of welke belangen ook in 
vennootschi.tppen, toebehorende aan onder
danen van vijandelijke naties, aan de aan
gifte onderworpen zijn ll om daaruit af 
te leiclen clat « de wet daardoor slechts 
de belangen bedoelt in de vennootschap- , 
pen waarvan de maatschappelijke zetel 
'of het actief zich in de Kolonie bevindt », 
dan wanneer de wet klaarblijkelijk en 
uitclrukkelijk aile aandelen, oprichters
aanclelen, obligaties, effecten of oni het 
even welke belangen bedoelt die zich in 
cle Kolonie bevinden, welke ook de plaats 
weze waar de zetel of het actief zich be
vinclt van de vennootschap die cleze actien, 
aandelen of obligaties uitg·egeven heeft, 
doordat het bestreden arrest, het terri
toriaal karakter van de wet erkennende, 
beslist dat de rechten vertegenwoordigd 
door de titels aan tooncler welke zich bui
ten het grondgebiecl van Belgisch-Congo 
bevinden, in uitvoering van het decreet 
van 21 Augustus 1941 moeten aangegeven 
worden, omdat het door deze titels verte
genwoordigcl belang in de vennootschap 
moet. worden aangezien als zich bevin
dende in het gronclgebiecl van de Kolonie, 

-r , 
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en dlenvolgens, aangegeYen moeten wor
•len -dan wanneer lid 6° van artikel 3 vnn 
11et decreet van 21 Augustus 1941, waar 
het de '' aandelen, opricl.J.tersaandelen, 
nbligaties, effecten, of om het even welke 

- belangen opsomt die l.u vemwotschappen 
nan onclerdanen van vijanclelijke naties 
toebehoreu " door de woorden « om l.J.et 
eYen welke belangen '' slechts deze l.J.eeft 
becloeld die niet door reed::; in de opsom
ming vermelde cc aanclelen '' verpersooulijkt 
waren en t1at de wetgever het aancleel 
van het recht of van het behlll!;' dat lwt 
vertegenwoordigt niet l.J.eeft Willen on
derscheiden om het ene aan de maatre
gelen van het sequester te onderwerpen, 
terwijl het andere claaraan ontsnapte, 
cloordat het bestreden arrest besluit da t, 
om reclen van haar territoriaal knrakter, 
de wet in de Kolonie het belang onder het 
sequester stelt welke een vijandelijke 
onderclaau zou bezitteu iu een veunoot
::;chap die een actief in de Kolonie zou 
hebben, alhoewel cUt belang vertegenwoor
cligd wercl door een t.itel a an toonder, eli e 
zich buiten het grondgebiecl van de Kolo
nie bevinclt, clan wanneer het recht van 
een aancleelhoucler in een >ennootscll nv 
zich vereenzelvigt met de titel aan toon
der welke cUt recht vertegenwoordigt en, 
clienvolgens, nit territoriaal oogpunt, voor
houden is claar Wll ar de titel zich bevindt 
len zoals cleze aan de cloor de territoriale 
wet voorziene maatregelen van sequester 
ontsnapt, wanneer gezegde titel zich 
buiten het aan de wet onderworpen groncl
gebiecl bevindt : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegencle dat, ware clit middel ge

grond, de door dit onclercleel van het mid
del tegen het bestreden arrest aangevoerde 
grief slecl1ts een verbreking zoncler belung 
voor aanlegster zou teweegbrengen; 

Dat het midclel niet ontvankeli,.ik is; 
Over het tweecle onclerdeel : 
Overwegencle clat artikel 3 ran de be

sehikking tot samenschakeling van 21 Au
gustus 1941 aan de aangifte onclerwerpt, 
op voorwaaTcle dat zij aan vijanclelijke 
onderclanen toebehoren, c< de goecleren, 
rechten en belangen van aile nard ... en bij
zoncler ... : 6° de aandelen, oprichtersann
clelen, oblignties, effecten of om het even 
welke belangen die in de vennootschappen, 
verenigingen, bi.ihuizen of om l.J.et even 
welke groeperingen, nan vijanclelijke on
rleruanen toebehoren " ; 

Overwegencle clat uit de algemene be
woordi:iJ.gen van de eerste alinea van clit 
artikel blijkt clat de nauwkeurige om
schrijvingen, welke eraan vervolgens S!tb 
numeris 1 o tot 6° zijn gegeven, slechts ten 
titel van aanwijzing zijn voorgesteld ei:J. 
in geen beperkencle zin eli en en 1ersta an ; 

Overwegende dat aanlegster ten on
rechte beweert dat de in lid 6° van ge-

zegd artikel voorkomen{le woonlen l< Olll. 

het even welke belangen "' anciere belan
gen clan deze welke door aanclelen . ziju 
1'ertegenwoonligd, aanduiden; 

Dat dergelijke interpretatie lle.t in het 
begin van art.ikel 3 vermeld algemeen 
principe miskent, hetwelk de '' belangen 
van alle nard " aan tle anngifte onrler
werpt; 

Dnt het miclcle~ naar recht faalt; 
Over het clercle ondercleel : 
Overwegencle clat l.J.et aandeel aan toone 

cler slechts een cleelneming van de aandeel
houder in het maatschappelijk vermoge11 
uitmaakt; 

Dat nit cle algemene bewoonling<~n van 
artikel 3 van de bescllikking vau 21 Au
gustus 1941 blijkt clat rleze onder meer dP 
rechten en belangen heeft willen treffpn 
waarvan de t.itell;i slecllts bewijsmidclelen 
uitmaken; 

Dat het clenle onclercleel van ltet mid
del in rechte niet opgaat; 

Over het viercle midclel : schemling Yan 
artikelen 1, 2, 5 en li van het decreet nm 
cle · Koning Souverein van 27 Februari 
1887 op de lwnclelsyennootschap}1en, en 1, 
2, 3, 5, (i, 7, 8 en !l van de bescbilrlting 
van 21 Augustus 1941, houdencle samen
sclwkeling van de wetgevencle beschik
kingen betrei'fencle de aangifte en het on
der sequester stellen van de vijandelijke 
goederen, 20 van de samengesehakelde 
wetten op llet bestuur van Belgisch-Congo 
en 23 van l.J.et Wetboek van burgerlijl.:e 
rechtsvordering (decreet van13 .Juli 1923), 
doorclat het bestreden arrest aa:U appel
lante, thans aanlegster, welke nan een 
rechtspersoon beveelt ann de be,~oegde 
overheicl cc aangifte te doen van om llet 
even welke activu, titels ... , wa;u·van zij bet 
bestaan kent en welke aan de H. cl'Al
berto, vijanclelijk onclerclaan, toebeho
re.n ", clan wanneer een rechtspersoon 
cc het bestaan niet kan kennen " noch 
cc aang"ifte kan doen » van e.en zaak, en 
clat bet, door de wetgevende be>:ellikking 
van 21 Augustus 1921 voorgeschreven be
vel om de a angifte te cloen, alleen tot 
natuurli.ike personen kan gericht en 
::;lechts door tleze 11ersonen kan nitgevoer1l 
'vorden : 

Overwegende tlat het miclclel, hoewel het 
v66r cle recllter over de groncl niet voor
gestelcl is geweest, nochtans ont1'ankelijk 
is, omclat het cle schencling inroept van cle 
bepalingen van cle beschikking Vlln 21 Au
gustus 1941 houdende samenschakeling
van eeu wetgeving die een ma terie '~':n~ 
011enbare orde regelt ; 

Overwegencle dat artikel 5 van de be
schikking van 21 Augustus 1941, <c elke 
persoon clie het bestaan kent van goede
ren, recl.J.ten of belangen welke aanleiding 
geven tot aangifte ~n namelijk ... alle hou
ders of bezitters, beheerclers, bewakers of 
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toezichters van roteren<le goederen ll 
aangifte verplicht; 

tot de ' 1° Het besta(J;n va-n een bnitengeJ·eclde

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van bet arrest en nit de overgelegde stuk
ken blijkt <lat aanlegster een Cong·olese 
vennootschap op aandelen is, die bij ko
ninklijk beslnit erkend wenl, en dat haar 
maatschappelijk doel· van commerciele 
aard is; 

Overwegende dat, naar luicl van arti
kel 1 van het decreet van 27 Februari 1887 
betreffencle de burgerlijke en llandelsven
nootscllappen, de wettelijk erkende llan
delsveiDlootschappen juridische individna
liteiten uitmaken welke van cleze van de 
vennoten ondersclleiclen zijn; dat hun ver
pliclltingen door hun daartoe bevoegde or
ganen worden vervulcl; 

Overwegencle dat voormeld artikel 5 
geen onderscheicl maakt tussen natunr" 
lijke en zeclelijke personen; clat aanleg
ster clienvolg·ens, evenals iecler natuurlijke 
persoon, naar de zin van de bescllik
king op bet sequester van de vijandelijke 
goecleren, de aan te geven goederen of be
langen in haar bezit kon hebben of van 
het bestaan van die g·oecleren kennis kon 
llebben en, dienvolgens, tot de aangifte 
daarvan' verplich t is ; 

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

ning; 'i'eroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot'een vergoeding vanl50 frank jegei\S 
verweerder. 

7 Juni Hl51. - 16 kam:er. - Voo1·zitter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslavgeve1·, H. Bareel. - Ge
Ujlclttirlencle conclnsie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generanl. - Plei
teJ·s, HH. della Faille d'Huyse en Van 
Ryn.-

1" KAMER.-- 7 Juni 1951 
1° BEWIJS. - BUI!GERLIJKE ZAKEN. 

BEWIJS VAN RET BESTAAN VAN EEN BUITEN
GERECHTELIJKE BEKENTENIS. 0NDER
RANDSE AK'l'E. - 0RIGINEEL IN EEN EXEM
PLAAR. - GELDIGHEID. 

VERKOOP. - VERNIETIGING WEGENS 
BENADELING VOOR l.fEER DAN ZEVEN TWAALF
DEN. - VERNIETIGING DOOR MIDDEL VAN 
EXCEPTIE INGEROEPEN NA VERLOOP VAN DE BIJ 
ARTIKEI. 1676 VAN RET BURGEHLI.JK WET
HOEK BEPAALDE 1'ERMIJN. - 0NONTVANKE
LI.JKREID. 

(1) Verbr., 25 Maar~ 1880 (B-ull. en PAsrc., . 
1880, I, 107); verbr. Fr. (req.), 21 Juli 1925 
(PASIC., 1926, II, 11). 

(2) LAURENT, d. XXIV, n' 445; CoLIN en CAPr
TANT, 9' nitg., d. II, n" 879, 620 en 621; AUBRY 
en RAU, 5" uitg., d. XII, blz. 535; Pr,ANIOL en 

lijke belcentmvis l"an ·voortvloe-ien u-it 
een in een o·l"ig·ineel gestelfl gesch·ritt' 
zoncler flat alcl·tts a.-rtikel 13.®5 van het 
B·zwgedijlc WetboeJ,;, geschonflen wo1·flt 
clat enlcel cle o1ule1·hanflse alcten behee1·t 
flie bestemfl zijn om weflerlcer·ige ove1·
eenlcomsten vast te stellen (1). 

2° De bij a·rtikel 16"16 van het Bu.rgeJ'l·ijk 
Wetboelc bepaalcle tennijn van twee 
jcuw is een terrni;in p·refix, na veJ'loop 
wcutr-van fle ve·rkoper n.iet meer ontvan
lcel-ijlc ·is om, zelfs floor mlclflel van ex
cetJt·ie, toe gens _benafleUng voo·r nwe1· dan 
-~·even twaalffle·!t fle ve·rnieti.qinv van cle 
ve1'7coop ·in te 1'0epen (2). 

(PANNEELS, 1'. ECR'l'ELIEDEN STACRE
\'AN DE BREEDE.) 

ARREST. 

HET HOF-; - Gelet op het bestl·eclen 
arrest, op 23 Juni 1948 door het Hof van 
beroep te Bl'Ussel gewezen; 

Over het eerste middel : scllending van 
artikelen 1320, 1325, 1341, 1347, 1353, 1354, 
1355, 1356 van llet Burgerlijk Wetboek, 
!J7 van de Gronclwet, 

I. Doordat het bestreclen arrest aan
neeint clat een wederkerige verbintenis 
kan bewezen worclen door cle eenzijdige 
erkeniting van het bestaan van cleze over
eenkomst, in een of meer gescllriften op
g·emaakt zonder naleving van het voor
scllrift van artikel1325 van het Burgerlijk 
W etboek, omdat clit of deze geschriften 
buitengerechtelijke bekentenissen zouden 
uitmnken welke nls bewijsmidclel aan
neembaar zijn en welke ann de formali
teit van nrtikel 1325 van llet Burgerlijk 
vVetboek niet onclerworpen zijn, clan wnn
neer llet opmaken in zoveel originelen als 
er partijen zijn, beclongen wordt in het 
belang van cle partij die, bij gebrek aan 
naleving van deze formaliteit, geen ge
schrift zou behoutlen welk de nkte zou 
bewijzen en dat, dienvolgens, het enig 
door haar getekencl, aan de andere partij 
afgegeven geschrift, als tegen lmar 
een buitengereclltelijke bekentenis uit
makende niet knn ingeroepen worden op 
gevaar tle bij artikel 1325 van llet Burger
lijk vVetboek te lwren voordele opgelegde 
bepaling te ontzenuwen; 

II. Doordat het bestreclen arrest als be
kentenis welke een wederkerige overeen
komst bewijst een eenzijdige verklaring 

RrPERT, d. X, n' 242; nota VorRIN onder Nancy, 
17 Februari 1934 (D. P., 1934, 2, 33); verbr. Fr. 
(req.), 2 Mei 1927 (D. H., 1927, 302) en 6 Maart 
1939 (ibi<l., 1939, 339); contm : DE PAGE, d. II, 
n' 784, en d. IV, n' 354; zie nochtans d. VII, 
n' 1137. 
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aanneemt, welke aan bet voorscbrift v:an 
artikel 1325 van bet Burgerlijk Wetboek 
hiet yoldoet clan wanneer bet gescbrift · 
waarvan sp1:ake, claar bet als scbriftelijk 
bewijs geen waarde had, volgens het voor
schrift of allerminst volgens de geest van 
artikel 1355 van het Burgerlijk Wetboek, 
slechts als bekentenis mocbt aangenomen 
worden in'clien het aan de vereisten van 
het schriftelijk bewijs beantwoorclde; 

III Doorclat, in bijkomende orde, bet 
hof ,;erklaard heeft dat, in de veronder
stelling clat het eerste gescllrift, bij ge
brek aan inachtneming van artikel 1325, 
onregelmatig en van gener waarde zou 
zijn, dit geschrift nochtans zou kunnen 
aangenomen worden als een begin van be
wijs door geschrift uitmakencle, hetwelk 
zou toelaten het bewijs door getuigenissen 
of door vermoedens aan te vullen (arti
kelen 1341, 1347 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek) ,- en <lat cUt aanvullend bewijs 
bestond in een tweede geschrift, clat, wat 
de naleving aangaat van artikel 1325 van 
het Burgerli,ik Wetboek, eveneens onregel
matig was, dan wanneer, indien een akte, 
die niet als schriftelijk bewijs kan gelclen 
omdat zij niet overeenkomstig het voor-. 
schrift van artikel 1325 van bet Burger
lijk Wetboek opgemaakt is, h~t niet moge
Jijk is,. op gevaar deze bepalmg te ont~e
nuwen, nan te nemen dat twee gescbnf
ten, die beide bij gebrek nan naleving 
van deze tekst onregelmatig zijn, een re
gelmatig bewijs kunnen uitmaken : 

Over de eerste twee onderdelen : 

Overwegende clat llet middel bet arrest 
verwijt de geldigheicl van een niet in de 
bij artikel 1325 van bet Burgerlijk Wet
hoek vereiste vormen .opgemaakt geschrift 
erkend te hebben, als buitengerecbte
lijke bekentenis van een wederkerige over
eimkomst en als aanneembaar om het be
wijs van deze overeenkomst te leveren; 

Overwegende clat, bij verwijzing naar cle 
motieven van de eerste rechter, bet arrest 
zijn beslissing recbtvaardigt met bierop 
te wijzen dat bet gescbrift van 19 Sep
tember 1935 geen onderbandse akte was' 
bestemd om een weclerkerige overeenkomst 
vast te stellen, docb een bekentenis, zijnde 
« de erkenning van een verkoop tegen een 
prijs van 36.000 frank gesloten, verkoop 
welke de bekentenis Was voorafgegaan » ; 

Overwegende dat artikel 1325 van bet 
Burgerli,ik Wetboek enkel de onderbandse 
akten beheerst die bestemcl zijn om wecler
kerige overeenkomsten vast te stellen, en 
van geen toepassing is wanneer het gaat, 
zoals in onderhavig geval, om een buiten
gereclltelijke bekentenis; 

Dat de twee onclerdelen van het micldel 
naar recbt falen; 

Overwegencle dat, wat bet derde onder
dee! aangaat, het middel niet-onvanke-

lijk is, daar het een overbodig motief van 
het arrest bestrijdt; 

Over bet tweede midclel : schencling van 
artikelen 1101, 1102, 1315, 1316, 1320, 1325, 
1582, 15S3, · 1603, 1650 van het Burgerlijk 
vVetboek, 97 van de Grondwet, doorclat 
het bestreden arrest bet gescbrift van 
19 September 1935 als bewijs van de be
twiste onroerende verkoop aanneemt, al
boewel bet in weerwil van artikel 1325 
van bet Burgerlijk Wetboek in een enkel 
exemplaar opgemaakt is, omclat het cc een 
eenzijclige verklaring van appellant uit
maakt en, dienvolgens niet een onder
lumdse akte bestemd om een weclerkerige 
overeenkomst te bewijzen )), clan wanneer 
door verweercler ingeroepen en door het 
hof aangenomen, als het bewijs uitmakende 
van een wederkerig contract van ver
koop, het geschrift waarvan kwestie, inte
gendeel ingeroepen was als akte bestemd 
om ten voordele van verweercler, een we
cler:kerige overeenkomst te bewijzen : 

Overwegende dat, in strijcl met de be
wering van het micldel, het arrest het 
geschrift van 19 September 1935 niet aan
neemt als bewijs van de betwiste onroe
rende verkoqp maar aileen als bewijs van 
de door aanlegster gedane buitengerecb
telijke bek(mtenis welke bet bestaan ·van 
de verkoop vaststelt; 

Dat llet midclel in feite niet opgaat ; 
Over het derde middel : . schending van 

artikelen ll08, ll09, ,ll18, 1304, 1674, 1675, 
1676 van het Bnrgerlijk W etboek, 97 van 
de Gronclwet, doordat het bestreden arrest 
aanneemt dat de termijn van twee jaar, 
na verloop waarvan artikel 1676' van het 
Burgerlijk Wetboek de eis tot vernieti
ging van een verkoop wegens benadeling 
niet meer ontvankelijk verklaart, verstre
ken zijnde, verweerder in de loop van een 
vordering strekkende tot erkenning van 
het bestaan van deze verkoop, welke bij 
altijd betwist heeft, de vernietiging we
gens benadeling niet meer, bij middel van 
exceptie, zal kunnen vorderen, omdat bet 
hier een termijn prefix gelden zou, welke 
een verval eerder dan een verjaring- mede
brengt, dan wanneer, krachtens de recht
spraak Quae temporaUa sunt afl agenclttm, 
pm·petua sunt acl excipienclwrn, de exceptie. 
van benade!ing altijd mocht tegengesteld 
worden, daar de tekst van artikel 1676 
slechts de termijn in geval van cc eis ll, 
voorziet, wat veronclerstelt dat de verkoop 
erkend en uitgevoerd werd en niet dat 
hij zoals in onderhavig geval, ontkend is 
en immer ontkend is geweest : ' 

Overwegende dat het arrest te recht be
slist dat aanlegster niet ontvankelijk was 
om na het verstrijken van de bij arti
kel 1676 van het Burgerlijk Wetboek be
paalde termi.in bij middel van exceptie de 
vernietiging van de verkoop wegens be
nadeling in te roepen; 

Dat, inderdaad, de recbtsregel Qu.ae 
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ternporalia ... niet toepasselijk is, wanneer, 
zoals in onderhavig geval, de voorziene 
termijn een termijn prefix is, waarvan het 
verstrijken het verval van alle eis tot ver
nietiging· met .zich brengt; 

Dat het middelnaar recht fualt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot een vergoeding va11 150 frank 
jegens verweerders. 

7 Juni 1951. - 16 kamer. - Voo1'Z'itter, 
H. Bail, raadsheer waarnemencl voorzit
ter. - Verslaggever, H. Connart. - Ge
lijlcl1ticlende concl~tsie, H. Roger J a1,1ssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. della Faille d'Huysse en Si
mont. 

1" KAMER.- 8 Juni 1951 

. 1° KRANKZINNIGE. - 0PSLUITING. 
VERZOEKSCHRIF1' TOT VRIJLATING UI1' HET 
GESTICH'l'. - lVIEDEDELING AAN DE PERSOON 
DIE DE OPSLUITING HEEFT GEVRAAGD. -
VERPLICHTING VOOR HET OPENBAAR MINII'l
TERIE. 

2° KRANKZINNIGE. - 0PSLUITING. -
VERZOEKSOHRIFT TOT VRIJLATING UIT HE'l' 
GESTIOHT. - BESLISSING VAN DE REOHTER 
OVER DE GROND. - VASTSTELL!NG VAN AMB'l'S
WEGE VAN DE MEDEDELING VAN HET VERZOEK
SOHRIF'f AAN DE PERSOON DIE DE OPSLUITING 
GEVRAAGD HEEFT.- NIET VEREIST. 

1° H et verzoe 7csch1·,itt, waa'l'bij een in een 
lcranlczinnigengesticht opgesloten pe1·
soon zijn on'f!viddel.lijlce VJ'·ijlaUng aan-
V1'aagt, moet v661' de beslissing van· de 
voorzitter van lle 1·ech tbanlc van eerste 
aanley door het openbcta1· m'inistel'ie, 
wonlm" medeyecleelcl aan de persoon 
die cle opslwiting heeft gevmaud, (Wet 
van 18 Juli 1850 en 28 December 1873, 
art. 17.) 

2° Noch de V001'Z'itter van de 1·echtban1c 
van ee'l'ste aanley, noch het hot vatt be-
1'oep, wellce ttitsp-raalc cloen over een 
verzoelcschrift 1VMwbij een in een lc'l'(tnlc
zinnigenyesUcht opyesloten persoon ziht 
onmiddelUjlce vrijlating, aanv-raayt, moe
ten atnbtshalve vaststellen dat cUt ver
zoelcsclwlft voo1·nj floor het openbaa1· 
ministe1·ie aan de pe1·soon d'ie de 
opslttiting heeft yevma.yd rneclegecleelll 
wercl (1). 

(1)_ Vergelijk verbr., 5 December 1949 en 
12 Juni 1950 (A1'1\ Yerb1·., 1950, blz. 201 en 622; 
Bull. en PAsrc., 1950, l, 221 en 705). 

(EDELINE, 'f. PROOUREUR-GENERAAL 
BJJ HE1' HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARRES'l'. 

HET HOIJ'; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 4 October Hl50 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
rrrtikelen 97 van cle Grondwet, 7, 3°, en 17 
van de wetten van 18 Juni 1850 en 28 De
cember 1873, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 25 Januari 1874, op de be
handeling van cle krankzinnigen, doordat 
het bestreden arrest het bevelscllrift be
vestigt dat op 8 September 1950 door de 
H. Voorzitter van de Reclltbank van eel'Ste 
aanleg te Doornik verleencl werd, en waar
geweigerd werd een einde te stellen 
aan aanleggers opsluiting in een krank
zinnigengesticllt, dan wanneer gezegd 
bev.elschrift niet de vervulling vermeldt 
van de substanWHe formaliteit, voorge
schreven bij de tweede alinea van arti
kel17 van de wet van 18 Juni 1850, te we
ten de mededeling, cloor de procureur des 
Konings, aan cle ambtenaar of aan de per
soon clie de opsluiting zal g·evraagd lleb
ben )) van het inleidend verzoekscllrift 
strekkend tot vrijlating van een geinter
neerde krankzinnig·e; dat clit ontbreken 
van iedere vermelding betreffende de ver
vulling van deze substantiele formaliteit 
llet Hof van verbreking· niet in de gele
genlleid stelt op nuttige wijze zijn toe
zicht over llet naleven van de in llet mid
del aangeduide bepalingen van openbare 
orde uit te oefenen, en dat het bestreden 
arrest, evenals het bevelscllrift welk llet 
bevestigt, alzo deze bepalingen gescllon
clen heeft : 

Overwegencle clat de mecledeling aan de 
persoon die de opsluiting gevorderd lleeft, 
van llet verzoekscllrift waarbij cle in een 
krankzinnigengesticllt opgellouden persoon 
ann de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg zijn onmicldellijke vrij
lating aanvraagt, bij artikel 17 van de 
wetten van 18 Juni 1850 en 28 December 
1873 enkel aan het openbaar ministerie 
opgelegd wordt; · 

Overwegende dat geen wetsbepaling aan 
de recllter voorschrijft van ambtswege de 
uitvoering, door llet openbaar ministerie, 
vast te stellen van een verplicllting welke 
de wet aan hetzelve oplegt en welke 
enkel buiten cle tereclltzitting kan uitge
voercl worden; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot. de kos
ten. 

8 Juni 1951. - 1° kamer. - Voo1·zittm·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor-
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zitter. - Verslarmeve1·, H. Gil·oul. - Ge
l-ijl,:luitlerule couclusie, H. Raoul Hayoit 
de 'l'ennicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Ple'ite1·, H. de Harven. 

l" KAMER. - 8 Juni 1951 

1° l\UDDIIJLEN '1'0'1' VERBRIIJKING. 
BDRGERLIJKE ZAKEN. - J\IIIDDEL STEUNEND 
OP EEN DOOR DE VERVYEERDER. AANGEGANE VEH.
BIN1'ENIS. - BES~l'AAN VAN DIE OVEREEN
KOMST . NIET DOOR DE Bl"STREDEN BESLISSING 
VASTGESTELD. - l\1IDDEL MIST lN FEITE. 

2° OVERIIJIIJNKOMS'l'. - LAST DIE YOOR
LOPIG EN 'l'E PRECAIREN TITEL WERD AANGE
NmrEN. - GEEN \'ERPLICHTING LATER EEN 
LAST VAN ZELli'DE AARD TE DRAGEN. 

3° MIDDELIDN '1'0'1' VIIJRBRIIJKING. -
NIEUW MIDDEL. - EURGERLlJKE ZAE:EN. 
- VERBIN'l'ENIS DIJC VOORLOPIG EN TE PRIC
CAIREN 'l'ITEL WEHD AANGEGAAN. - lVIIDDEL 
AFGELEID HIERUI'l' DAT DERGELI.JKE VERBIN
'l'ENIS ENKEL DOOR HERBOEPING EINDE NEJ\U~N 

KAN. - l'\'fiDDEL DAT NIET YOOR DE EERS'l'E 
MAAL \'OOU HE'r HOF MAG WORDEN VODR
GESTELD. 

4° OVIDRIDIIJNKOMS'l'. - lNTER!'RETATIE 
DOOR DE RECH'rER OYER DE GROND. 
l{ECHTEH DIE, 0\'EREENICOMSTIG DIE INTER
PRETATIEJ AAN DE OVEREEN1r:Ol\fST UITVVER.
KING YERLEENT. - 'l'OEPASSING VAN ARTI
KEL 1134 VAN HET BURGERLIJK vVETBOEK. 

1° 1lt·ist teiteUjke gmnclslag, het miclclel 
gesteu.ncl op een cloo1· cle veTweenler 
aangeg.wne verbintenis, wa1VJ!CC'1' het be
sta.an ,;an cle-rgelij lee ve1·Mntenis blij let 
noch ttU cle vaststellvl/ yen 1Jwn de best·re
clen beslissing, noch tt-it enig stulc 
UJCW.FOLJ het Hot acht verrnag te slaan. 

2° Zo, op een bepanlcl ogenbl!ilc, cle Staat 
voo?·lop·ig, en clu.s p·recai1·, cle verbinte
nis aanrJcwt zelcere last en te clragen, 
volrJt claanl'it niet clat hij later lasten 
vwn zeltcle nard cl·rngen rnoet. 

3° 1J;Iag n:iet VOO'/' cle ee1·ste maal v66r het 
Hot 'unn verb1·elcing, worclen voorgestelcl, 
het miclclel nflfeleicl hie1·-uit clat een voo1·
lopi{f en te p1·ecni1·en titel nan,qegane 
·verb1nteu:is, enkel flo01· een herroepiny 
(loor cle sclw.lclencuw eincle nernen knn. 

4° De lieslissing die nan een overeenlcomst 
de ·zdtwerlcin{J erlcent cUe z·ij tttssen par
tijen heett volgens cle inte?'ZJ1'etatie die 
fle 'rechter e.nt.an geett, schenclt a1·U
lce! 1134 vnn het Bnrge1·l·ijlc Wetboelv 
niet, cloch mcw.lct toepassing e1·van. (1). 

(1) Raadpl. verbr., 2 Juli 1948 (Arr. Verb·r., 
1948, biz. 366; Bull. en PASIC., 1948, I, 425, en 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHA!' « OHARBONNAGES 
DE GIVES ET BEN-AHIN )), 

'1'. BELGISOHE STAAT EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HIIJ'J' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 April 1949 gewezen door 
de vVerkrecbtersraad van beroep te Luik; 

Overwegende dat cle vordering welke 
tegen aanlegster door 179 van baar ar
beiders werd ingesteld strekte tot uitbe
taling aan elk der oorspronkelijke aanleg
gers van bet bedrag van aanwezigbeids
vremien, en tot wecleraanpassing van 
de lonen en van compensatievergoedingen 
voor cle maanden Jnni tot October 1948; 

Dat de Staat door aanlegster ill tnssen
komst en in vrljwaring opgeroepen werd 
ten einde zich te boren veroorclelen de ge
vorderde sommen te betalen of, althans, 
aanlegster tegen de veroorclelingen welke 
te haren laste zouclen worden nitgespro
ken, te vrijwaren; 

Overwegende dat de voorziening cle be
slissing enkel bestrijdt in zover zij over 
cle oproeping in tussenkomst en in vrij
waring uitspraak gedaan heeft; 

Over het eerste micldel : scbending van 
artikelen 92, ~3 en 97 van de Grondwet, 
1134, 1121, 1984, 1985 van bet Burgerlijk 
Wetboek, l, 2, 3, 4, 5 en (l van de wet van 
G Juli 1948 boudende toekenning van een 
loonsverhoging als tegenprestatie voor 
sommige compensatievergoeclingen, cloor
clat de bestreden besli;;sing de vordering tot 
vrijwaring welke tegen de Belgiscbe Staat 
was ingestelcl geweest beeft afgewezen 
om deze de veroordelingen te cloen dragen 
welke mogelijk ten bate van de oorspron
kelijke aanleggers zouclen worden uitge
sproken uit hoofde van aanwezigbeidspre
mi.en voortvloeiende nit bet op 30 Jnni 1948 
'tot stand gekomen accoord, nit boofde van 
cle clagelijkse loonsverbogingen van 8 fr. 
vom• de bovengrondse arbeiders en van 
9 frank voor de onclergronclse arbeiclers, 
nitgekeercl ten gevolge van een regerings
beslissing van Febrnari 1948, eindelijk, uit 
hoofde van de loonsverbogingen welke bij 
de wet van 6 Juli 1948 als tegenprestatie 
voor sommige compensatie,:ergoedingen 
aan de werkgevers werden opgelegd om 
de rellen dat inclien Cie vennootscbap, 
aanlegster in lloger beroep, weliswaar 
bewijst dat de Regering bij monde 
van :Minister Van Acker de verbintenis 
aangegaan heeft nienwe toelagebasissen 
te bepalen, zij bet bewijs ervan niet levert 
dat zij incliyidueel ten opzichte van de 
Staat een verworven en bepaald recht 
bezit; dat aanlegster geenszins aantoont 
dat de Regering nit kracbt van een wet 

de nota 3) ; 7 April 1949 (A 1'1'. Y e•·b1· 1949, 
biz. 244; Bull. en PAsrc., 1949, I, 279) .. , 
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Df van een ingevolge een wet genomen 
besluit, zonder enige beoordelingsvrijheid, 
de verplichting heeft zekere toelagen nit 
te keren noch met name aan haar.zelf, 
noch aan een geheel van ondernemingen 
welke de voorwaarden verenigen waaraan 
zij zou beantwoorden; dat zij het bewijs 
ervan niet !evert dat de Staat door een 
vrivaatrechtelijke overeenkomst jegens 
hanr bepaalde verbintenissen zou aange
gaan hebben, dat derhalve, <i niets ten laste 
van de Staat bewezen is, tenzij, hetgeen 
hijzelf bij conclusies toegeeft, hetzij de 
verbintenis de inrichting na te streven V(lll 

een stelsel van toelagen dat met het alge
meen belang en de beginselen van zijn 
economische politiek overeenstemt, met 
clien verstande dat de genieters dier vrij
gevigheden door hem worden aange
duid ll : 1 D dan wanneer het vaststaat dat 
de Regering beslist heeft met ingang van 
1 Januari 1948 aan de arbeiders van de 
mijnnijverheid de volgencle loonswederaan
passing toe te kennen : 8 frank per dag 
voor de werklieden van de verschillende 
bovengrondse groepen; fl frank per dag 
voor de werklieden van de verschillencle 
ondergrondse groepen, en beslist heeft 
voorlopig de uit deze wederaanpassing 
voortvloeiende kosten te haren' laste te 
nemen; 2D dan wanneer het va!?tstaat 
dat de Regering de handhaving van de 
aanwezigheidspremie beslist heeft waar
van de Nationale Gemengde Commissie der 
Mijnen in haar zitting van 30 Januari 1948 
de toekenning voOTzien had, en dat zij ook 
beslist heeft de datum waarop deze aan
wezigheidspremie van kracht zou worden 
op 1 November 1947 te bepalen; 3D dan 
wanneet· de verbintenis van de Staat een 
gelclsom te bepalen een privaatrechtelijke 
verplichting uitmaakt waaruit een bur
gerlijk recht ontstaat : 

Overwegende dat de door het middel 
gecritiseerde motieven van de beslissing 
enkel van toepassing zijn op de beslissing 
van de rechter over de grond met betrek
king tot tle aanwezigheidspremien ; 

Overwegende clat bet middel er zich in 
dit opzicht toe beperkt te laten gelden dat 
de Staat beslist Iweft de aanwezigheids
premie te hanclhaven waarvan de Natio
nale Gemengde Commissie der Mijnen de 
30 Januari 1!1-!8 de toekenning voorzien 
heeft, en beslist heeft het inwerkingtre
clen van clit beslnit op 1 Nov!'mber 1947 
te bepalen; 

Overwegende dat hetin dier voege voor
gebrachte micldel vreemcl is aan bet vraag
punt of de Staat al dan niet ten bate van 
de koolmijnen, en in het bijzonder· .ten 
bate van aanlegster, de last dezer premie 
op .zich genomen had; 

Overwegende dat, inclien aanlegster in 
de ontwikkeling van haar micldel ver
ldaart dat het vaststaat dat de Staat 
de verbintenis aangegaan lweft de uitbe-
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taling van deze premie te zijnen laste te 
nemen, zodanige verbintenis blijkt noch 
nit de vaststellingen van de bestreden be
slissing, noch uit een stnk der rechtsple
ging waarop het Hof acht vermag te slaan ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 1134, 
1135, 1101, 1126, 1136 van het Burgerlijk "r etboek, cloorclat de be.streden beslis
sing, ofschoon zij erkent dat de Belgische 
f\taat op 27 Febrnari 1948, bij brief van de 
H. minister Van Acker, beslist heeft-aan 
de arbeiders van de mijnnijverheid, met 
ingang van 1 Jannari 1948, de loonsver
hoging van 8 of 9 frank toe te kennen 
naargelang het boven- of ondergronclse ar
beiders geldt, en voorlopig de nit cleze we
tleraanpassing voortvloeiende kosten te 
zijnen laste te nemen, desniettemin beslist 
!weft dat er klaarblijkelijk geen enkelP 
verplichting nit voortspruit voor de Staat: 
1 D eerstens, omclat het loonsverhogingen 
gelclt, dit wil zeggen sommen tot bezol
Iliging van gepresteerde arbeid verschul
rligd en ten laste van de werkgever ge
legd; 2D vervolgens, omclat het natnurlijk 
is clat de Regering, welke krachtens de 
machten die l1aar sinds 1944 toegekend 
zijn geweest door de op dat stnk vige
n~nde beslnitwetten en wetten om de loon
schalen vast te stellen, wederam1J)USsin
gen beslist; dat zij in dit geval een nieuwe 
reglementering in werking stelt, niet alR 
particuliere persoon handelt en de Staat 
niet verbinclt; 3D ten slotte, omclat cle 
Staat uitdrnkkelijk aangeclnid heeft clat er 
niet noodzakelijk een verband bestaat tus
sen deze nienwe reglementering en de ver
bintenis van de Staat cle last der kosten 
welke er nit voortvloeien op zich te ne
rnen, vermits hij te· kennen geeft dat deze 
verbintenis slechts voorlopig, dns precair 
is, dan wanneer : 1 D het weinig belang 
heeft clat cle loonsverhogingen tot bezoldi
ging van de gepresteerde arbeicl verschnl
cligd zijn, vermits de Staat er zich toe 
verbonden heeft ze te dragen ; 2D indien 
de Regering haar economische 11olitiek 
vrij kan wijzigen, de door lwar aange
gane verbintenissen zekere sommen te be
talen burgerlijke rechten uitmaken waar
van de titularissen in rechte de uitvoe
ring kunnen vervolgen; 3D indien de door 
de Staat aangegane verbintenissen weli~
waar voorlopig aangegaan zijn geweest, 
zij er hem niet minder om verplich ten 
totdat zij regelmatig herroe11en worden; 
dat de bestreden beslissing aldus de in 
het midclel aangehaalde bepalingen en in
zonderheid artikel 1134 van het Burger
lijk Wetboek geschonden heeft : 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende clat de beslissing vaststelt 

clat de door aanlegster ingeroepen brief, 
welke op 27 Febrnari 1948 tot de voor-
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zitter van de << Federation des Associa-
tions. Charbonnieres de Belgique )) door 
de H. minister Van Acker gericht werd te 
kennen gaf dat de Regering beslist had 
met ingang · van 1 J anuari 1948 a an 
de arbeiclers van de mijnnijverheid, de 
wecleraanpassing van het loon met 8 of 
9 frank, naargelang van de gevallen, toe 
te staan en de kosten, welke nit deze 
wederaanpassing ' zouden voortspruiten, 
voorlopig te haren laste te nemen; 

Overwegende dat de beslissing er onder 
meer op wijst dat de Regering « uitdruk
kelijk aangeduid heeft dat er geen nood
zakelijk verband bestaat tussen deze 
nieuwe reglementering en de verbintenis 
van de Staat de last der eruit voort
vloeiende kosten op zich te nemen, ver
mits zij te kennen geeft dat deze verbin
tenis slechts voorlopig, dus precair is )) ; 

Overwegende dat dit motief volstaat om 
de verwerping, door de beslissing, te mo
tiveren van de bewering van aanlegster 
dat de Staat, die in Februari 1948 voor
lopig de last van de dagelijkse loonsver
hogingen aanvaard had, juist daardoor 
de verplichting had de last dier verhogin
gen voor het tijdperk van .Juni tot Octo
ber 1948 voort te dragen; 

Dat de andere gecritiseerde motieven 
van de beslissing overtollig zijn ; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel niet kunnen aangenomen worden; 

Over . het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit geen enkel stuk 

waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat aanlegster v66r de recbter over 
de grond zou laten gelden hebben dat de 
door cle Staat voorlopig aangegane verbin
tenissen enkel door een regelmatige her
roeping einde konden nemen ; -

Dat clit onderdeel van het middel, dat 
aan de openbare orde vreemd is, nieuw en, 
derhalve, niet-ontvankelijk is; 

Over bet derde middel : schending van 
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 1184 
en 1185 van bet Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 
8, 4 en 5 van de wet van 6 Juli 1948 hou
dende toekenning van een loonsverhoging 
als tegenprestatie voor sommige compen
satievergoeclingen, doordat de bestreden 
beslissing de eis tot terugbetaling van de 
bij de wet van 6 Juli i948 opgelegde loons
verhogingen afgewezen heeft om reden dat 
aanlegster niet bewijst dat de Staat een 
verbintenis aangegaan en een verplichting 
onderschreven heeft deze sommen te beta
len, dari wanneer twee brieven, welke de 
ene op 13 Juli 1948 en de andere op 
26 Augustus 1948 door de H. dil'ecteur
generaal der mijnen tot de H. clirecteur 
van de « Federation des Associations 
Oharbonnieres )) werden gericht, bewijzen 
dat de Staat aan de algeineenheid van de 
koolmijnen de sommen betaald heeft die 
de lasten dier loonsverhogingen vertegen-

woordigen, waaruit noodzakelijk client te 
worde:rr afgeleid dat, aangezien de Staat 
niet zonder oorzaak ·vrijgevigheden mag 
doen, hij er zich toe verplicht heeft deze 
sommen te betalen, dat de bestreden be
slissing zodoende de in het middel aan
geduide wetsbepalingen, inzonderheid arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, ge
scbonden beeft : 

Overwegende dat het middel, gesteuncl 
op de tekst van twee brieven welke op 
13 Juli 1948 en 26 Augustus 1948 door de 
clirecteur-generaal der mijnen tot de direc
teur-generaal van de, <( Federation des 
Associations Charbonnieres de Belgique )) 
werden gericht, de beslissing verwijt, 
in strijd met deze bescheiden, te hebben 
beslist dat aanlegster niet bewees dat de 
Staat er zicb toe zou verplicht hebben aan 
de werkgevers de tegemoetkomingen terug 
te betalen welke ter vervanging van de 
compensatievergoeclingen door de wet van 
6 Juli 1948 aan de arbeiclers werden toe
gestaan; 

Overwegende dat de bestreclen beslis
sing vaststelt dat deze brieven enkel het 
materieel feit bewijzen van een betaling, 
door de Staat, aan de algemeenheid van 
de koolmijnen, van sommen die de last 
van de compensatievergoeclingen vertegen
woordigen, doch niet het bestaan van 
enige verbintenis of verplichting voor de 
Staat deze sonnnen te betalen; 

Overwegende, enerzijcls, dat aanlegster 
niet aanvoert dat de bestreden beslissing 
door deze interpretatie het aan voor
melde brieven verschitldigd geloof en, bij
gevolg, artikelen 1319 en 1322 van het Bur
gerlijk W etboek, zou geschonden hebben; 

Overwegende, anderzijds, dat de rech
ter, vermits hij erkende dat deze brieven 
naar de interpretatie welke hij er aan gaf 
hun uitwerking hadden, het in het middel 
aangeduid artikel 1134 van het Burger
lijk Wetboek niet heeft kunnen schenden; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank jegens 
de Staat, tot een ·enkele vergoeding van 
150 frank jegens de andere verweerders. 

8 Juni 1951..- 1• kamer. - Vom·:zittm·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend.voor
zitter. - Vers~aggever, H. Bareel. - Ge
Ujlc~tt,ic~enrle conc~'USie, H. Raoul Hayoit 
cle. Termicourt, eerste a:dvocaat-generaa1. 
- Pleite1·s, HH Resteau en Simont. 

le KAMER.- 8 Juni 1951 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - AANDUIDING VAN 
DE GESCHONDEN WETTEN. - WETSREPALIN-
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GEN DIE VREEMD ZIJN AAN DE DOOR HET MID
DEL INGEROEPEN GRIEF. - J\'IIDDEL ONONT
VANKELIJK. 

2° BEWIJS. - BUROERLIJKE ZAKEN. -
AAN DE AKTEN VERSCHULDIOD OELOOF. \ 
WETSBEPALINGEN DIE IN DE VOORZIENINO 
MOETEN AANOEDUID WORDEN. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BUROERLIJKE ZA
KEN. - GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIES. - ALDUS GESCHONDEN WETSBEPA
LING. 

4° VERBREKING. - BEVOEODHEID. -
BUROERLIJKE ZAKEN. - J\I[ATERIELE VER
OISSING VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
BEVOEGDHEID OM ZE 'l'E VERBETEREN. 

i5° RECH'l'ERLIJKE INRICHTING. 
RECHTB!~<NK VAN EERSTE AANLEO. - l-IOOFD
GRIFFIER EN GRIF~'IERS BELE'l'. - RECHT
BANK KAN EEN BEDIENDE VAN DE GRIFFIE, 
'l'EN MINSTE 21 JAAR OUD, ALI'i GRIFFIER 
AANNEMEN. 

1" Is ·in 1Jm·gei·Ujlce .znlcen niet ontvanlce
lijlc, het mid(lel dC£t slechts bepnlingen 
die awn ae ingeroepen g1·iej m·eema zijn 
als geschomlen (LC£nll·Lticlt (1). (Wet van 
25 Februari 1925, art. 9.) 

2° De wrWcelen 1184, 1641, 1643, 1645 en 
1646 •van het B·urgerlijlc Wetboelc zijn 
vreema (tan ae schencling vnn het aan 
ae alcten verschttl(Uga geloot (2). 

3° De nrtilcelen 1184, 161,1, 1643, 161,5 en 
1646 van het B·Lwgerlijlc Wetboelc zijn 
·vreem(l aC£n ae verpUchting wellce aan 
ae 1·echter is opgelega zijn besUssing te 
mof'iveren; z'ij wonlen ae1·halve niet 
floor een geb1·elc (tftn nntwoonl op ae 
conclusies geschonaen (3). 

4° Bij ae 1Jeoo1·aeUng. vnn een voMz'iening, 
heejt het Hot van ver1J1·elcing bevoega
heia om een aoo1· ·cle bestreaen beslis
sing begnne mnte'l'iele vergissing, llie 
au·iaeUjlc uit het telcstvm·bnn(l VC£n clie 
besliss·in_q blijlct, te verbete1·en (4). 

l) 0 Wannee1· ae hoofclg1'iffier en (le {JTiffiers 
belet z'ijn, of wnnnee1· m· gevna1· bi.i is 
te ven.vijlen, lwn (le 1·echtbC£nlc van 
eerste (tanleg een berlienae van ae gi·iffie, 
vnn ten nvinste 21 j(W:I' mul, nls g·rifjier 
aannemen (5). (Wet van 18 Juni 186!), 
art. 207.) 

(1) Ve1·br., 13 Maart 1947 (A1'1'. Ve1'b1·., 1947, 
blz. 81; Bull. en PASIC., 1947, I, 111). 

(2) De wetsbepalingen, die dergelijke grief 
wettelijk rechtvaardigen, zijn d'l artikelen 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek (zie 
verbr., 2 J uli 1948, A,., .. J! e,-b,·., 1948, blz. 366; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 425, met de nota 3; 
4 Mei 1950, An·. T' e1·br., 1950, blz. 559; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 627). 

(ROBERTI, T. DELNOOZ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Januari 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; . 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1184, 1641, 1643, 1645, 1646 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis en de beroepen beslissing, 
waarvan het vonnis de motieven overge
nomen heeft, na vastgesteld te hebben dat 
cle hoedanigheicl van fokdier de essentulle 
voorwaarcle voor de verkoop was, besliste 
clat het aanbod van bewijs « geenszins tot 
het bewijs dat op het ogenblik van de ver
lwop, welke op 31 Augustus 1945 plaats 
vond, het ingeroepen gebrek bestond )) 
leiden kon, dan wanneer aanlegger in 
zijn conclusies v66r de rechter in ho
ger beroep, er heel in het bijzoncler 
het bewijs van aanbood dat het dier, ten 
gevolge van een in 1944 gebeurd ongeval, 
onvruchtbaar geworden was, en dat alle 
aankopers van het dier tussen 1944 en 
31 Augustus 1945 zich wegens onvrucllt
baarheid van het dier hadden . moeten 
oi1tdoen, clat het vonnis alzo het aan 
aanleggers conclusies verschuldigd geloof 
geschonden heeft en niet voldoende gemo
tiveerdis : 

Overwegende 1dat het middel, hetwelk 
op de schending van het aan de conclusies 
verschnldigd geloof en op de ontoereikend
heid aan motieven gegrond is, alleen wets
bepalingen welke aan deze grieven vreemd 
zijn, als geschonden aanduidt; 

Dat het dus niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 206 van de 
wet van 18 Juni 1869, doorclat het bestre
clen vonnis vaststelt dat van de rechtbank 
deel heeft uitgemaakt de H. Charles Bai
rewe, griffiersklerk, meer dan 21 jan.r 
oud, aangesteld in cle functie van grif
fier naar het vereiste van artikel 206 van 
cle wet van 18 Juni 1869, herdrukt krach
tens koninklijk besluit van 22 Februari 
1892, welke de volgende eecl heeft afge
legd : << Ik zweer getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet 
en aan de wetten van het Belgisch volk )), 

(3) Die verplichting vloeit voort uit arti
kel 97 van de Grondwet. 

(4} Verbr., 30 Maart 1950 !A1·r. T1e1·b1·., 1950, 
blz. 498; Bull. en PASIC., 1950, I, 537) ; 12 April 
1951 (zie hoger, blz. 466; Bull. en PASIC.,' 1951, 
I, 555). . 

(5) De door de bestreden beslissing gebezigde 
term « griffiersklerk » is ongepast; de beslis
sing heeft daardoor verstaan de « bediende· van 
de griffie » van de rechtbank van eerste aanleg, 
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dan wanneer llet vonnis had dienen vast 
te stellen clat de griffiersklerk Charles 
Bairewe door de griffier aangewezen was 
geweest om hem en de adjunct-griffier, 
gelet op de verllindering van deze, te ver
vangen : 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
hetgeen het middel staande houdt, arti
kel 20G van de wet van 18 Juni 1869, ge
wijzigd bij de wet van 31 Juli 1920, ann de 
lloofdgriffier van de reclltbank van eerste 
uanleg enkel toelaat een griffier nan te 
duiden om hem te vervangen; 

Overwegende clat llet bestreclen vonnis 
vaststelt dat van de rechtbank deel heeft 
uitgemaakt de H. Charles Bail·ewe, << grif
fiersklerk, meer clan 21 janr oml, aan
gesteld in de functie van griffier naar 
llet vereiste van artikel206 van cle wet van 
18 Juni 1869 JJ, welke de eed heeft afge
legd : , << Ik zweer getrouwheid nan de 
Koning, gelloorzaamheid aan de Grand
wet en ann de wetten van het Delgische 
volk JJ; 

Overwegende dat nit deze gezamenlijke 
vermeldingen blijkt dat de rechtbank zich 
de H. Bairewe wettelijk toegevoegcl heeft 
uiet, zoals het vonnis het door een mate
rH~le vergissing vermeldt, naar het ver
eiste van artikel 206, maar overeenkomstig 
artikel 207 van gezegde wet; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

8 Juni 1951. - 1e kamer. - Voorz-itter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Fe1'slng,qeve1·, :S:. Giroul. - Ge
lijklniclemle conclttSie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Ple·ite1', H. Resteau. 

l e KAMER. - 8 Juni 1951 

1° VEHAN'l'WOORDELI.JKHEID (BUI
'I'EN OVEREENKO:M:ST ON'l'STAAN). 
- ScHADE VEROORZAAK'l' DOOR EEN ONGE-

(1) en (2) Raadpl. DE PAGE, d. II, n" 961; 
MAZEAUD, d. II, n" 1142 en 1613; PIRSON en 
DE VrLLB, Trait{; de ,·esponscLbilite civile, d. II, 
n' 236bis; « Quelques remarques au sujet qes 
predispositioris pathologiques », Rev. rtfm. ass. 
et Tesp., 1936, n' 2149; vergelijk PLANIOL en 
RrPERT, d. VI, n' 541. Wanneer bewezen is dat 
het slachtoffer, afgezien van de ongeoorloofde 
daad, niettemin, doch slechts later, ingevolge 
zijn patholo.gische voorbeschiktheid, door 
krankzinnigheid zou getroffen worden, bestaat 
in werkelijkheid de door de ongeoorloofde daad 

OORLOOFDE DAAD. - VOORilESCHIKTHElD VAN 
RET SLACH'l'OFFER WELKE '1'01' DE SCHADE 
HEEF'l' BIJGEDRAGEN. - 0J'>IS'J'ANDIGHEID DIE, 
VOOR DE DADER VAN DE ONGEOORLOOFDE DAAD, 
DE VEHPLICH'l'ING l'O'l' HEHSTEL NIJ<:'l' UI'l'SLUI'l'. 

2° VERANTWOORDELI.JKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- 0NGEOOHLO<Jh'DE DAAD. - DIE m; KRANK
ZINNIGHEIO VAN HE'l1 SLACIITOFFER HEEF'.l'" 
VEROORZAAKT. - PA'l'HOLOGISCHE VOORBE
SCHIKTHEID VAN RET SLACH'l'OFFER. - BE
WIJS DA'l' ZIJ LATER DE KRANK'ZINNIGimiD ZOr 
HEBBEN MEDEGEBRACH'l'. - 0MS'l'ANDIGHI•;ID 
DIE INVLOIW Hl~EF'l' GEHAD OP DE OMVANG \'AN 
DE SCHADE WAARVOOH DE D~\DEH VAN DE OK
GJ<:OORLOOFDE DAAD HERSl'EL VERSCHULDIGH 
IS. 

3° BEvVI.JS. - BUllGERLIJKE ZAKEN. -
KRANK'ZINNIGHEID DOOR EEN ONGEOORLOO~'DE 
DAAD VEROORZAAK'l'. - BETWISl'ING BE'l'REF
FENDE DE VHAAG OF RET SLACHTOFFER LATEHJ 
INGEVOLGE PA'l'HOLOGISCHE VOORBESCHIRT
HEID, KHANKZINNIG 'ZOU GIGWORDEN ZIJN. -
BEWIJS DA'l' OP DE DADEH VAN DE ONGEOOH
LOOFDE DAAD RUS'f. 

1° TVetnneeJ" een onyeoor/oofde claad schade 
veroorzankt, sMr:it, ·voor rle d.ade1' e·r
Vet11, de omstetmlighe·id dc~t !le patho
lomische voo1·beschilcthe'icl vetn het slacht
ojfer tot het 1jeroorzalcen vcm cle schacle 
heett bijrJeclncgen, de venJlichting tot 
Twrstel 1viet ~tit (l). 

2° lVetnnee·r een ongeoo1'loofde dactcl de 
Tcrctnkzinn·igheid vnn het sletchtotfer 
hee/t veroo·rznalct, beinvloeclt de om
stetncUgheicl clett het slnchtojfe1·, afge
zien van cle ongeoorl.oojcle claad, lctte1·, 
·ingevolge pettholog·ische voo1·beschikt
he1d, lcorankzinn:ig zou. gewo'}'(len zijn, 
cle omutng vcm de schade die cloo1· cle 
cletcle•J' .vnn de ougeoo·rloafcle drwrl moet 
he·rstelcl WOJ'den (2). 

::Jo loVanneer er betwisting bestant bet·ref-
. tencle cle vrctnrl of de door een ongeoo·r

loofcle :eland ve·roo·rzetnlcte. kranlczinnig
heicl later, en ctfgez·ien van de ongeooJ'
loofde cletacl, het slcwhtojfe1' -ingevolge 
pcttholog·ische voo1·beschiktheid. zo1~ ge
trotfen hebben, ntst het bewijs e1'Vetn 
op cle dacle1· van cle onrJeoorloofde 
dnacl (3). 

veroorzaakte schade in het vervroegd intreden 
van de krankzinnigheid. 

(3) Het herstel van een schade wordt door 
de rechter met inachtneming van normale toe
standen bevolen. Wanneer dus de dader van 
een ongeoorloofde daad een uitzonderlijke om
standigheid - de pathologische voorbeschikL
heid van bet slachtoffer - inroept, client hij 
het bestaan van die omsLandi.gheid te bewijzen. 
Bovenstaand arrest ligt in de lijn van datgene 
van 13 Juni 1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 189). 
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(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DEH BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. LEMAIRE, q. q.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreclen 
arrest, op 15 Mei 1948 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Over bet enig midclel : schencling van 
artikelen 1382 en 1383 v::m bet Bnrgerlijl' 
Wetboek betreffende de nit een oneigen
lijk misclrijf voortsprnitencle verantwoor
delijkheicl, en 97 van de Gronclwet aan
gaancle de motivering van de vonnissen, 
doordat het bestreden arrest beslist << dat 
bij, die het ongeval veroorzaakt l1eeft, 
voor de scba.delijke gevolgen ervan ver
antwoorclelijk is, zelfs inclien cleze zicb 
enkel ten gevolge van een voorbeschikt
heid voorg·edaan hebben, tenware de vroe
gere toestand van het slacbtoffer reeds 
zelve de oorzaak van de schacle is; dat bet 
bestaan van de kwaal niet nitgemaakt is 
en dat de kwaal niet kan beschonwd wor
den als de oorzaak van de schade indien 
hij enkel, zoals in onderhavig geval, aan 
bet ontwikkelen is ; dat bij die {le schade 
berokkend heeft in dergelijk geval het 
risico van de IJersoonlijke gevoeligheicl 
van het slachtoffer drnagt, om reclen dat 
het slachtoffer zich zonder cle font niet in 
de toestand zon bevonden hebben waartoe 
het door de schnde, werd gebracht, en dat 
niets toelaat te zeggen' dat, in strijd zelfs 
met de grondigst verantwoonle waar
schijnlijkhe<len, een gunstige wijziging 
niet tot stand zon gekomen zijn ll ; dan 
wanneer de oorzaak « al datgene is wat 
maakt dat een zaak bestaat of geschieclt ,; ; 
dat de IJathologische voorbeschiktheicl van 
het slachtoffer of de ontwikkelende ziekte 
waardoor het aangetast is dienvolgens. 
klaarblijkelijk een oorzaak van het nacleel 
uitmaken wanneer hij, die het ongeval 
veroorzaakt heeft, de ziekelijke voorbe
schiktheicl in werking gebracht ·heeft, clan 
wanneer, vermits de voorbeschiktheid 
van het slachtoffer de werkende oorzaak 
van ue schalle en het ongeval slecbts (le 
aanleiding ervan is, hij, die het ongeva 1 
veroorzaakt heeft, niet als volleclig ver
antwoordelijk voor de schade kan gehou
den worden : 

Overwegende clat het arrest souverein 
vaststelt dat de schade - de krankzinnig·
heid van Germaine Lemaire - waarvan 
verweenler het herstel eist, de ongeoor
loofde daad tot oorzaak heeft waarvoor 
aanlegster client in te staan; 

:Ov.erwegende clat inclien nangenomen 
wercl, zoals de voorziening annvoert, dat 
de pnthologische voorbeschiktheid tot 
krankzinnigheid van Germaine Lemaire 

(1} Raadpl. verbr., 21 December 1950 (zie 
hager, blz. 221; Bull. en PAsrc., 1951, I, 267). 
De Koning kan niet van ambtswege aan een 

eveneens een oorzaak van lle schacle zon 
zijn, deze omstancligheid voor aanlegster 
cle verplichting tot herstelling van de 
schade niet uitsloot; 

Overwegende clat de l'echter over tle 
grand ongetwijfeld met dergelijke voor
beschiktheid rekening had tlienen te lwn
den om tle omvang van het. ov n anlegster 
n1Rtenc1 hers tel te bepa len, imlien het hP
wijs er van was geleverd geweest dat Ger
maine Lemaire ingevolge deze voorbe
schiktheid, en afgezien van de ongeoor
loofde eland waarvan zij het slachtoffer 
is geweest, later noodzakelijk lloor krauk
zinnigheid had moeten getroffen wonlPH ; 

Overwegencle echter dat uit het arrest 
blijkt llat cUt ]Jewijs, dat op aanlegster 
rustte, niet geleverd geweest is; 

vVaarnit volgt clat de vaststellingen van 
het arrest wettelijk het disvositief recht
vaardigen en dat het micltlel niet kan nan
genomen worden; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jpgens 
verweerder q. q. 

8 Juni 1\151. - 1° kamer. - TToMz'ittwr. 
H .. vVouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
GeH:ikl,wiclencle conclusic, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2< KAMER. - ll Juni 1951 
1 o VERHURING VAN WERK. - An-

RElllSCON'l'RACT. PARITAIRE cmn'rf.:' s. 
BESLISSINGEN. - BINDENDE KRACH'!'. 
VooRWAARDEN. 

2° WET lDN KONINKLIJI\: BFJSLUI'l'. 
BESLISSING VAN EEN PARITAIR COMITE. -
KONINKLIJK BESLUI'l' DAT AAN DIE RESLISSJNG 
BINDENDE KRACH'!' 'l'OEKEN'l'. - NODDZAIOC
LIJKHEID VAN DE VASTS'l'ELLING, IN HET KO
NINKLIJK BESLUIT, VAN RET VERZOEK VAN 
HE'l' COMI'l'E 0~""' VAN EEN VERTEGENWOtlRDI

GENDE ORGANISATIE. 
CJo YERWIJZING NA VERBREKING. -

STRAFZAKEN. -ARREST VAN VEHOORDELING. 
- VERBREKING OP GROND DA'l' HET FEI'l' GEEN 
MISDRI.m UITMAKEN KAN. - VERBREKJNG 
ZONDER VE~·Vi'IJZING. 

1 o Opclat een. leon in kl'ij k besl,n'it awn een, 
overeen./cornsl'ig wrUlcel 11 van. cle besluit
~cet van 9 Juni 1945, cloo1' eeu. pa1·ita·i1· 
eom,ite getrojjen besliss,ing b'inclencle 
lcnwht zou lctmnen toekennen, wonlt ve1·
ei.st clat het co·mite of een ve,rtegenwoo1·
rUgencle oTganisnUe eront zan hebben 
'UC'rzocht (1). (Besluitwet van D .Tmri 
1945, art. 12.) 

beslissing van een paritair comite bii1dende 
kracht toekennen; de beslissing kan slechts 
bindende kracht verkrijgen ingevolge van een 



-598-

2° De vnststell'ing,, ·in een lconinlclijlc be
sl--!tU, flat aan een, overeenlcornstig a?·N
lce~ 11 van cle beslwitwet vcm 9 Jtmi 1945, 
doo-r een pctrUM1· comite getroffen beslis
s-ing b·indencle lc1·acht toelcent, clnt het co
rnite of een veTtegen,woonligencle 01'{Jct
nisuUe erom heett ve1·zocht; is een voot·
waunle tot wettelijkheicl vun het lco
ninlcUjlc besl·uit. (Besluitwet van 9 Jt1ni 
1945, art. 12.) 

;Jo Wanneer een cwrest vwn vet·oo?·deling 
·ve·r,bTolcen wonlt om reclen flat het teit 
yeen m.iscldjf ttitrnalcen lcwn, narnelijlc, 
ornclat het beslttit, clat zott ove1·treclen 
,qeweest zi:in, onwettelijlc is, geschieclt 
cle ve,rb?·eld:nrJ zoncler venoijz,im.rf (1). 

(ANDRE.) 

AR.REST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 December 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het tweede middel : schending van 
artfkelen 107 van de Grondwet, 12 en 16 
van de besluitwet van 9 Juni 1945 tot vast
stelling van het statuut van cle paritaire 
comite's, doordat het besluit van de Re
gent van 18 September 1947 tot instelling 
van een << Fonds voor Bestaanszekerheid » 
ten behoeve van de arbeiders in het bouw
bedrijf, niet vaststelt dat de beslissing 
van het National Paritair Oomite van het 
Bouwbedrijf van 19 Juni 1947 op verzoek 
van gezegd comite of van een vertegen
woordigende organisatie binclend is ge
maakt geweest, dmi wanneer, naar luid 
van artlkel 12 van de besluitwet van 
9 .Tuni 1945, een dergelijk verzoek nodig is 
opdat een koninklijk besluit aan de beslis
singen van de paritaire comite's bindende 
kracht kunne verlenen : 

Overwegende dat de besluitwet van 
9 Juni 1945 tot vaststelling van het sta
tuut van de paritaire comite's bij arti
kel 12 bepaalt dat « op verzoek van het 
comite of van een vertegenwoordigencle 
organisatie een koninklijk besluit _ bin
cleude kracht kan geven aau de beslissin
gen >> van een dier comite's; dat het dus 
aan de uitvoerende macht niet behoort 
van ambtswege aan eeu dezer beslissin
gen bindende kracht te verlenen; 

Overwegende clat het besluit van cle 
Regent van 18 September 1947, waarvan 
het bestreden arrest op aanlegger toepas
sing maakt, binclende kracht toekent aan 
« cle beslissingen welke op 19 .Tuni 1947 

koninklijk besluit genomen « op verzoek van 
het (paritair) comite of van een vertegenwoor
digende organisatie » (besluitwet van 9 Juni 
1945, art. 12), Een element van de wettelijk
heid van het koninklijk besluit zijnde, moet· 
l1et- verzoek door dat' besluii vastgesteld wor
den. 

door het Nationaal Paritair Oomite van 
het Bouwbedrijf werden aangenomen », 
zonder vast te stellen dat hetzij clit comite 
of een vertegenwoorcligencle organisatie 
hierom zouden vetzocht hebben; 

Overwegende dat, wijl llet nalaat dit 
voor zijn geldigheid essentieel element 
vast te stellen, het besluit van de Regent 
van 18 September 1947 door de hoven en 
reclltbanken niet mag toegepast worden; 

Dat het arrest de in het middel aange
duide bepalingen schendt; 

En overwegencle clat de overtreding, het
zij van een besluit dat met de wet niet 
overeenkomt, hetzij van een reglements
bepaling welke op clergelijk besluit ge
grond is, geen misdrijf uitmaken kan; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigd arrest; laat 
de kosten ten laste van cle Staat; zegt clat 
er geen aanleicling is tot verwijzing. 

11 Juni 1951. - 2" kamer. - Vom·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggever, 
H. Sohier. - Gelijlcluiclencle conclttsie, 
H, Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H, Simont. 

2" KAMER. - II Juui 195I 

REOHTERLIJKE INRIOHTING, 
STRA~'ZAREN, - WIJZIGING IN DE SAMEN
STELLING VAN DE ZE'rEL. - 0NDERZOEK HER
BEGONNEN. - VONNIS GEWEZEN DOOR DE MA
GISTRATEN DIE DA'l' ONDERZOEK HEBBEN BIJ
GEWOOND. - WETTELlJKHEID. 

Wnnnee1·, ingevolge een wijz·iging in cle 
sanwnstelUng van cle zetel, het oncler
zoek van een zanlc op een latere tm·echt
zitt-in.Q wet·cl hm·begon1wn, ·is het von
n·is, aewezen clout· cle magistraten clie 
llat oncle1·zoelc hebben bijgewooncl, wet
telijk (2). (Wet van 20 April 1810, 
art. 7.) 

(BEYRUS, T. MAMPUYS.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 December 1950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Hoei ; 

(1) Verbr,, 13 November 1950 (zie hoger, 
biz. 117; Bull, en PAsrc., 1951, I, 152, en de 
nota 2, biz, 153). 

(2) Verbr., 28 Juni 1950 (A1'1'. Verbr., 1950, 
biz, 675; Bull, en PASIC., 1950, I, 768); 12 Fe
b1·uari 1951 (zie hoger, biz. 315; B"ll. en PASIC,, 

1951, I, 376). 
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In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing welke over de tegen aanleg
ger ingestelde publieke vordeling gewezen 
werd : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 7, alinea 2, van de wet van 
20 April 1810, 190, 209, 210 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering, en 5 van de 
wet van 1 Mei 1849 op de rechtbanken van 
eenvoudige en van correctionele politie, 
doordat de Correctionele Rechtbank te 
Hoei ter zitting van 14 October 1950, 
waarop het onderzoek en de clebatten 
plaats hadden, anders samengesteld , was 
dan op de zittingen van 9 December 1950 
waarop het onderzoek en de debatten 
voortgezet werden, en van 23 December 
1950, waarop het vonnis uitgesproken 
werd : 

Overwegende dat uit de vermelclingen 
van het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 14 October 1950 blijkt clat het 
openbaar ministerie de zaak uiteengezet 
heeft en de rechtbank ze tot 9 December 
1950 verschoven heeft, zonder vast te stel
len dat deze verschuiving tot voortzet
ting geschiedde; dat, blijkens de vermel
dingen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 9 December 1950, het on
derzoek van de zaak in de loop van deze 
terechtzitting verricht wenl, aangezien 
de Correctionele Rechtbank te Hoei cle 
uiteenzetting en de bonclige samenvatting 
van de zaak door het openbaar ministerie, 
het verslag van de voor;dtter, de vorde
Ting van het openbaar ministerie, de plei
dooien van de raadslieden van partijen 
aanhoord had, en de uitspraak tot op de 
terechtzitting van 23 December 1950 uit
gesteld had ; 

Overwegende dat het middel de vast
stellingell van die processe)l-verbaal mis
kent door a an te voeren da t het onder
zoek van en de debatten in de zaak ter 
terechtzitting van 14 October 1950 plaats 
hebben gevonclen en ter terechtzitting van 
9 December 1950 voortgezet werden; da t, 
integendeel, blijkens laatstgenoemd pro
ces-verbaal, het onderzoek van de zaak ter 
terechtzitting van 9 December 1950 vol
ledig herbegonnen werd en dat de magis
traten, welke dit onderzoek bijgewooncl 
hebben, {]ezelfcle zijn als degene die het 
vonnis gewezen hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

(1) Verbr., 18 Januari 1951 (zie hager, 
b]z; 256; Bull. en PASIC., 1951, I, 305). 

(2) Verbr., 27 Maart 1950 (Bull. en PAsiC., 
1950, I, 528). In het door het arrest onderzocht 
geval werd de verklaring tot verbreking door 
de burgerlijke partij op 1 Februari 1951 ge
daan. De termijn, bepaald voor de neerlegging 
door die partij van een verzoekschrift of van 
een memorie, ter griffie van het rechtscollege 
dat de bestreden beslissing gewezen had, ver-

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen over de vordering 
van aanlegger Beyrus, handelende als bur
g·erlijke pnrtij tegen verweerders JVIam
puys en de naamloze vennootschap « Mn
nhport >>: 

Overwegende dat geen bijzoncler miclclel 
ingeroepen wordt en clat het Hof er ambts
hnlve geen opwerpt; 

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

11 Juni 1951. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslag,qever, 
H. Fettweis. - GeU.ilchtidende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. -· Pleiter, H. Lefevre
Valentin (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2" KAMER- - ll Juni 1951 
1° MIDDELEN TO'.r VERBREJKING. 

STRAB"ZAREN. - MIDDEL GESTEUND OP EEN 
VERREERDE INTERPRETATIE VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING. - ~fiDDEL MIST IN FEITE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MEMORIE VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ, AANLEGSTER. - NEER
GELEGD TER GRIFFIE VAN HET RECHTSCOL
LEGE DAT DE BESLISSING GEWEZEN HEEFT. -
~fEER DAN TIEN DAGEN NA DIE VAN DE VER
KLARING TOT VERBRERING. - 0NONTVANKE· 
LIJKHEID. 

1° Mist feUelijke g'I'Onclslag, het middel 
clat op een vedceerde intm·pretatie van 
de best1·eden besliss·ing is geste~tnd (1). 

2~ Is niet ontvanlceU.ik, cle memor·ie van 
de bwrgerlijlce part-ij, aanlegster in ver
b1·elcing, d·ie, ter g1·ijjie van het 1'echt8-
college clat de best·1·eden beslissing heett 
gewezen, we1·d neergelegd na het ve1·~ 
st-rij Teen van de tenn·ijn van tien dagen 
volge·nde op die van de vm·klaring tot 
ve1·b1·elc-ing, gebe~t'l'l·ijlc ve'l'lengd over
eenlcomst-ig cwtilcel 7 van cle wet van 
22 Jul-i 1927 (2). (Wetb. van strafvord., 
art. 422.) 

streek dus op 11 Februari 1951. Daar die dag 
een Zondag was, werd de nuttige termijn, 
overeenkomstig artikel 7 van de wet van 
22 J uli 1927, verlengd tot 12 Februari 1951. 
Bet verzoekschrift, houdende de middelen tot 
verbreldng, werd echter eerst op 13 Februari 
en, derhalve, na het verstrijken van de wette
lijke termijn, ter gritlie van gemeld rechts'
college neergelegd. 
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(THinAUT, T. FLORENT.) 

ARREST. 

HIDT HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 26 .Tmmari 1951 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Namen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
<le beslissing welke over de tegen aanleg
ger ingestelde publieke vordering gewezen 
werd· 
Ov~r de middelen, afgeleid nit de schen

<Iing van de rechten van de verdecUging, 
doorclat het vonnis de ten laste van aan
Jegger gelegde betichting bewezen ver-
1daart, dan wanneer de motieven van 
het vonnis vaststellen dat het ongeval te 
wijten is aan het feit dat aanlegger de 
absolute verplic]lting miskend heeft op 
-een kruispunt niet naar tle Jinkerzijde 
voorbij te steken, inbreuk wegens welke 
aanlegger niet vervolgd werd, en scherr
ding van artikel 42 van de vVegcocle, 
~loorclat het vonnis aanlegger op grond
slag van dit artikel veroordeelt, dan wan
neer !let anderzijds verklaart dat het. on
geval nan een andere oorzaak te wijten 
is : 

Overwegencle dat het bestreclen vonnis 
11et beroepen vonnis bevestigt in zover 
het ten laste van aanlegger de inbreuk op 
artikel 42 van de W egcode bewezen ver
klaart; dat de motieven van het bestre- · 
den vonnis, welke vaststellen dat het on
geval te wijten is aan het feit dat aan
legger het absoluut verbod miskend heeft 
DP een kruispunt aan de linkerzijcle voor
bij te steken, welk feit het middel laat 
gelden, vreemd zijn aan de beslissing 
welke ten laste van aanlegger cle inbreuk 
DP artikel 42 van de Wegcode bewezen 
verklaart; 

Dat de middelen, welke steunen op een 
verkeerde interpretatie van de bestreden 
1Jeslissing, feitelijl'e grondslag missen; 

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

In zover de voorziening gericht is te
gen cle beslissing welke over de door ver
weercler Demaret tegen aanlegger 'J'hibaut 
ingestelde vortleriug· gewezen werd : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del worclt ingeroeven en tlat het Hof er 
:ambtshalve geen opwerpt; 

In zover de voorziening gericllt is tegen 
de beslissing gewezen over de vordering 
ingesteld door aanlegger Thibaut, hande
lend in hoedanigheid van burgerlijke par
tij : 

Overwegende clat aanlegger, burgerlijke 
partij, in zijn voorziening van 1 Februari 
1951 geen midclel inroept tot staving er 

van en dat het Hof er ambtsllalve geen 
opwerpt; 

Overwegende dat aanlegger op 13 lPe
bruari 1951 ter grilffie van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Namen een verzoek
sellrift heeft nedergeleg·d dat voor hem 
door l\II" Frederic de Wasseige, advocaat 
bij die rechtbank ondertekend was, clat 
clit verzoekschrift, daar het niet binnen 
de tien dagen volgend op de dag van de 
verklaring tot verbreking ter griffie van 
!let rechtscollege dat cle beslissing gewezen 
lleeft nedergelegd geweest is, niet ontvan
kelijk is (Wetb. van strafv., art. 422); 

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

11 .Tuni 19:-i1. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. -· Ve,rslaggever, 
H. Fettweis. - GeUjlcl1t'idende concl'ttsie, 
H. Raoul Hayoit de Tennicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. de Was
seige (van cle Balie te Namen). 

2c KAiviF.R. - II Juni l95I 

FJPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
-- WET VAN 14 JUNI 1948, ARTIKEL 15, 

ALINEA 2. - YEROORDELING TOT EEN CRI
MINELE I:>TRAF. 00NCLUSIES WAARBIJ 
STAANDE GEHOUDEN WORDT DAT DOOR DIE 
llEWOORDINGEN NIE'J' "WORDEN YERSTAAN DE 
YEROORDELINGEN TOT EEN CRIMINELE STRAF 
DIE, INGEVOLGE GHATIEBESLUIT, TOT EEN 
CORRECTIONELE STRAF VEHl\UNDERD WERD. 
- ARREST DA'J' IlESLIST DAT DIE JlEWOOR
DINGEN DE AARD VAN DE UITGESPROKEN YER
OORDELING BEDOELEN. - PASSEND ANTWOORD. 

V e·rstrekt een pnssend nntwoonl op de 
concl-nsies 1AJcta,d!'ij stnande gehottden 
tvonlt dctt de in artilcel 15, nlinea 2, van 
de wet 'l)(m 14 J'nni 1948 bet1'e!Jende de 
epwmt-ie inzalce btwge?"t,ronw voorlco
mende bewoonlingen « veroonf,elinu tot 
een crimhwle straf ll de veroonlelingen 
tot een C'rhn'inele st,raf niet begTijpen 
cUe, 'i-ngevolrJe een uenaclebeslttit, tot een 
CO'I"I'ectionele stnt! we·rden verminde,rd, 
het £trrest dnt beslist clnt cUe bew001'din
uen cle ncwd van de 'ldt{lesprolcen ver
oonleli;na bedoelen. 

(SCOUFLAIRE, T. PROCUREUR-GENERAAL ' 
Bl,J RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 December l\J50 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; -

Over bet enig middel : schending van 
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artikel 97 van de Gromlwet, doordat bet 
bestreden arrest ·bet verbaal niet ontvan
kelijk verklaart welk door aanlegger, 
bij toepassing van artikel 15 van de wet 
van 14 Juni 1948 betreffende de epuratie 
inzake burgertrouw, ingestelcl werd ten 
einde de opbeffing of de beperking te be
komen van de ontzetting van de recbten 
opgesomd in artikel123sem·ies van bet Wet
boek van strafrecbt, welke te zijnen laste 
werd vastgesteld bij vonnis van de Krijgs
raad te Brussel van 5 Januari 1!)46 waar
bij bij tot een straf van zes jaar opsluiting 
veroordeelcl werd om 's vijands politiek 
gediend te hebben, zonder antwoord te 
verstrekken op de conclusies waarbij aan
legg·er staande bield dat de ontzettiug van 
boyenbedoelde recllten geen straf was, 
doch bet geyolg· Yan een straf en dat de 
nieuwe straf (correctionele straf van vier 
jaar gevangenzitting) ingevolge een ge
nadebesluit van de Regent van 7 :M:aart 
1947 in de plaats van de vroegere ·straf 
(criminele straf van zes jaar opsluiting) 
gesteld, « ook {le ontzetting behelsde maar 
met bet opmerkelijk verschil clat cleze niet 
meer automatiscb en verplichtend is; dat 
zij, integencleel, facultatief geworden is 
en, derbalve, het voorwerp van een ver
baal vooi.· de burgerlijke rechtbank uit
maken kan; clat er uit volgt clat, wat de 
ontvankelijkbeid van bet verhaal aangaat, 
de nieuwe straf in aanmerking dient te 
worden genomen >>, doordat bet bestreden 
arrest, bijgevolg, niet volcloencle gemoti
veerd is : 

Overwegende dat door enerzijds erop 
te wijzen clat het als beginsel geldt dat 
de aan de veroorcleelde verleende genade 
de veroordeling niet vernietigt, welke 
blijft bestaan en voort alle uitwerkselen 
beeft welke het genadebesluit niet uit
drukkelijk vernietigd beeft of die bet 
niet heeft lmnnen vernietigen >), en ander
zijds, « dat het uitzonderlijke recbt van 
verbaal, ingevoerd bij artikel 15, para
graaf 3, van de wet 14 Juni 1948, niet 
met de duur van ue door de veroordeelcle 
opgelopen straf, maar met de nard van 
de veroordeling verbaml boudt, dit recht 
in geval van een criminele straf uitgeslo
ten zijnde )) het bestreden arrest, op de 
in bet middel aangelmalde conclusies van 
aanlegger een passend antwoord verstrekt 
heeft; · 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

11 .Jun'i 1948. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaygever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijh:
lnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Ansiaux. 

2e KAMER. - II Juni 1951 

1° DIEREN. - YERNIELlNG. - BIJZONDER 
OPZET DAT VEREIST IS. 

2° DIEREN. - YERNIELING. ---, OMS'fAN
DIGHEID DA'f HET FElT GEPLEEGD WERD Ol' 

EEN PLAA'l'S 'VAAR.VAN DE DADER EIGENAAH· OF 
HUURDim IS. - GEVOLG. 

1° De bij ctrtikel· 5.57, 5°, 1;an l1et Strafwet-
1Joe7;, 'IJoo-n:iene ove·rtrelliny, een hona 
tot wndermwns nadeel te hebben gedood, 
onderstelt dat het feit kwcwclwillig of 
met op.'?!et om te schculen yepleegd 
·wonlt (1). 

2° De omstcmdiuheill dat het feit, lcwaacl
williy een homl te cloden, uepleegcl wercl 
op cen plants waa:rva.n cle clacler eigenaar 
of hnnrcler is, ma.nl;,t !fCCn 1Jestwncldeel 
vwn het misclrijf nit,· die omstandigheirZ 
heett enkel voo·r uevolg een minder 
.'?!wwre stmf toepasselijlc te maken da·n 
die rloor cle clculer 01JiJClopen wan1we1· het 
teit op een a.nde·re pla.nts yepleeycl werd_ 
(Strafwetb., art. 537, iJ 0 , [)41 en 563, 4°.) 

(VAN ZUYLEN, T. LllONE'f.) 

ARREST. 

IIJDT HOI~; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 3 Februari 1951 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Hoei; 

I. In zover de voorziening tegen de over 
de publieke vordering gewezen beslissing
gericllt is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnltl 
cle pnblieke vordering uoor verjaring ver
vallen verklaard beeft; clat, bij gebrek 
aan belang de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

II. In zover <le voorziening gericllt is 
tegen de beslissing gewezen over de door 
Leonet ingestelde burgerlijke vordering : 

Over het eerste micldel : scbending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 557, 5°, van 
bet Strafwetboek, doordat het bestreden 
vonnis ten laste van aanlegger de betich
ting bewezen verklaart « een bond, bi:f 
artikel 538 van llet Strafwetboek niet ver
melcl huisclier, kwaatlwillig geclood of 
zwaar verwoml te bebben )), door te ver
klaren << dat deze lloncl met een duidelijk 
kenbaar kwaad opzet jegens de eigenaar 
er van gedoocl geweest is)), clan wanneer 
hetzelfde vonnis anderzijds vaststelt dat 
aanlegger « zonder zicbtbaarheid in het 
struikgewas heeft gevuurd waarin zich 
verscbeidene llonden bevonden )) hetgeen, 

(1) Yerbr., 22 Januari 1923 (Bull. en·-PAsrc., 
1923, I, 171). 
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volgens bet vonnis « wei aantoont dat bij 
geen bepaalde, gekende of onbekende, 
bond wilcle neerscbieten, docl1 aan de eige
naai·s van de bonden een les wilcle geven )), 
welke vaststellingen bet kwaad opzet uit
sluiten ten opzicbte van de bond die door 
een op goed geluk afgevuurd sclwt ge
troffen werd, en van de eigenaar van die 
bepaalde bond; waaruit Voigt dat de mo
tieven van bet vonnis tegenstrijdig zijn 
en dat deze beslissing niet met redenen 
omkleed is : 

Overwegende dat door de uitdrukking 
« kwaadwillig >> in artikel 557, 5°, van het 
Strafwetboek, bedoekl worclt dat bet door 
deze wetsbepaling gestraft feit vrijwillig, 
zonder noodzakelijkbeid en met bet opzet 
om te scbaden, gepleegd worde ; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis, 
deze bestanddelen van het misdrijf achter
eenvolgens onclerzoekencl, zonder zicb te
gen te spreken, het vi·ijwillig karakter van 
het feit heeft kunnen vaststellen op grond 
van cle verklaring ·van de beschuldigde : 
<< ik heb in het struikgewas gevuurd 
waarin de bonden zich bevonden >>, en 
anderzijds, uit bet door Van Zuylen toe
gegeven feit dat hij buiten zicbtbaar
beicl had gevuurcl, heeft kunnen afleiden 
dat er in onder)mvig geval geen noodza
kelijkbeicl bestoncl om een bepaalcle bond 
neer. te scbieten, wat bet enige middel was 
om aan de door het dier verricbte ver
woestingen een eincle te maken : dat naar 
de feitelijke vaststellingen van het von
nis het opzet om te schaden blijkt uit een 
afgunstigbeid tussen jagers, die tussen 
beklaagcle en zijn jachtburen, dit wil zeg
gen de burgerlijke partij en haar vrien
clen, bestoncl ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet 557, 5°, van 
bet Strafwetboek, en tegenstrijdigbeid 
tussen motieven welke met bet ontbreken 
er van gelijkstaat, door dat bet bestreden 
vormis, enerzijds, vaststaand verklaart 
clat aanlegger geen bepaalde, bekende of 
onbekende bond die zich aan verwoestin
gen overgaf wilde neerscbieten, maar 
<< aan de eigenaars van de honden clie toe
vallig in llet struikgewas op zijn goed wild 
opjoegen )) een les wilde geven, dan wan
neer betzelfde vonnis, anderzijds, tot vast
stelling van de door Leonet begane :!'out, 
verklaart dat deze << wetens en willens zijn 
bond naar wild beeft laten jagen of heni 
op het goed waar bet jacbtrecht aan 
Pieri;e Van Zuylen toebehoorcle vrij heeft 
laten romllopen )), hetgeen de stelling uitc 
sluit dat de honden « toevallfg in het 
struikgewas op dezes goed wild opjoe-. 
gen » : 

Overwegencle dat het bestreclen vonnis, 
zoncler zich tegen te spreken, enel'zijds, 

heeft kumien vaststellen dat de hond van 
de burge1Jlijke partij « toevallig in bet 
struikgewas wild opjoeg )), clit wil zeggen, 
zulks niet gewoonlijk deed, en, anderzijds, 
cla t Leo net op de dag van het feit zijn 
bond op het goed waar het jacbtrecht aan 
Van Zuylen toebeboorde wetens en willens 
naar wild had Iaten jagen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het clerde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 557, 5°, 
van het Strafwetboek, doordat het bestre
den vonnis aanlegger veroordeelt om 
kwaadwillig een honcl te hebben gedood 
<< op een plaats waarvan hij eigenaar, 
huurder, garfboer, pachter, vruchtgebrui
ker of gebruiker was )), zonder te bepalen 
welke van die hoedanigheden de zijne was, 
dan wanneer het vonnis, integeudeel, waar 
het Lt>onet veroordeelt, vaststelt dat de 
llond naar wild joeg « op het goed waar
van het jachtrecht toebehoort aan Pierre 
Van Zuylen », die klacht inclient : 

Overwegende clat de omstancligheid dat 
het huisclier geclood of zwaar verwond is 
geweest op een plaats waarvan de schul
dige eigenaar, garfboer, pachter, vruchtge
bruiker of gebruiker is, geen bestanddeel 
van het ten laste van aanlegger aange
nomen misclrijf uitmaakt; dat zij ten ge
volge heeft op de dader van het feit een 
minder zware straf clan die gesteld bij 
artikel 541 of bij artikel 563, 4°, van bet 
Strafwetboek toepasselijk te maken ; 

Waaruit volgt dat het vonnis, door op 
zelfs onwettelijke wijze het bestaan van 
gezegcle · omstancUgheid vast te stellen, a an 
aanlegger geen nacleel heeft kunnen toe
brengen en dat het middel, bij gebrek 
nan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het viercle mid del : doorda t het 
vonnis de conclusies niet beantwoordt 
waarbij staande gehouden wercl dat de 
daad van aanlegger gereclltvaardigd was 
omclat de burgerlijke partij en haar vrien
den, die op fazanten· jacht maakten, door 
de honden in llet struikgewas op aanleg
gers jachtterrein naar het wild te doen 
jagen, een schade veroorzaakten waaraan 
door geen ander midclel een eincle kon 
worden gemaakt : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat geeri element van het dossier bewijst 
dat een schacle werd beroll:kencl waaraan 
door geen ander middel een eincle kon 
worden gemaakt; dat het bepaalt clat aan
legger geenszins gehandeld heeft om aan 
het berokkenen van scllade een ein.cle te 
maken, · maar · wegens de afgunstigheid 
welke tussen hem en zijn jacbtburen heer
ste; dat het vormis, aid us, een passend 
antwoord op het micldel verstrekt; dat het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt' cle voorziP
ning; veroorcleelt aanl~gger tot de kosten. 
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11 Juni 1951. - 2c kamer. - Voonzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux.- GeUjlc
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Ple-ite1', H. della Faille d'Huysse. 

ze KAMER. ____:,_ II Juni 1951 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN AHRES'l'EN. STRAFZAKEN. . 
VONNIS VAN VEROORDELING; - 00NCLUSIES 
VAN DE BEKLAAGDE WAARBIJ S'l'AANDE WORDT 
GEROUDEN DAT RET FElT NIET DE ELEMENTEN 
VAN EEN STRAFBARE INBREUK VERENIGT. --
0oNCLUSlES VAN DE BEKLAAGDE WAARBJ,J 
STAANDE WORDT GEROUDEN DAT RIJ OP RET 
OGENBLIK VAN RET FElT AFWEZIG WAS. -
VONNIS DAT ZICH ER'l'OE BEPERKT TE VER
KLAREN DAT DE BETICRTING BEWEZEN IS. -
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND
WET. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING WEGENS RET 
MISDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN EN WEGENS TWEE ANDERE MISDRIJVEN. 
- EJNIGE STRAF. - VONNIS DAT VASTSTELT 
DAT DEZE LAATSTE MISDRIJVEN BESTANDDELEN 
VAN RET EERSTE UITMAKEN.- l\1IDDEL DAT DE 
LAATSTE MISDRIJVEN BETREFT. - 0NTVANKE
LIJKREID. 

1° Is niet gemot-iveerd, het vonnis dat de 
belclaagde veroordeelt om cle enkele ·re
den dat de betichting bewezen is, ~van
neer, bij 1·egelmatige conclusies, be
klaagde staande hield dat het doo1· hem 
gepleegd feit de elementen van een 
strafba1·e inbrettlc n·iet ve1·enigde of dat 
hij niet schuldig Zijn lean door dat hij, 
op het ogenblik van het feU, afwez·ig 
was (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o Niettegenstnan(le de 1'echte1· wegens het 
misdl"ijf van onvr-ijwUUge ve·rwonclingen 
en wegens twee nnde1·e m·isdl'ijven 
slechti; een enkele St1'af heeft 1titgesp1'0-
lcen, is het middel ontvanlceUjlc, het
weUc de lantste misdrijven bet1'eft, wa.n
neeT het vonnis vnststeU dctt die mis
d1'ijven bestanddelen van het ee1·ste mis
drijf 1titmalcen (2). 

(DELRAES, T. CARPREAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 Februari 1951 in hoger beroep 

(1) Vei·.br., 4 October 1948 (Ar1·. Ve1'b1·., 
1948, blz. 456; Bull. en PASIC., 1948, I, 527). 
··(2) Dat" de regel, genoemd regel vai1 de ge

Fechtvawrdigde straf, in dergelijk geval niet 

gewezen door de Oorrectionele Hechtbank 
te Verviers ; 

In zover d~ voorzieningen de over de pu
blieke vordering gewezen beslissing be
doelen : 

Over het vierde en het vijfde middel : 
schending van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de conclu
sies van aanleg·gers niet beantwoordt : 

Overwegende dat het vonnis aanlegster 
tot een enige straf veroordeelt wegens in
brenk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek en wegens inbreuken op 
artikelen 556, 2°, van hetzelfde wetboek 
en 123 van het politiereglement van de 
Stad Verviers, beide laatstg·enoemde in
breuken bestandclelen van eerstgenoemcle 
zijnde ; clat het aanlegger wegens inbreuk 
op artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek veroordeelt; 

Overwegencle clat, bij reg·elmatig· v66r 
de rechter in hoger beroep genomen con- 1 

clusies, aanlegster staande hielcl dat de 
tweede en de derde en, clienvolgens, de 
eerste betichting, niet te haren laste 
mochten behouden blijven omdat zij het 
clier niet onder haar bewaking had en 
dat cUt clier, ten aanzien van zijn ouder
dom en zijn ras, niet onder toepassing 
viel van het politiereglement van de Stad 
Verviers; 

Dat aanlegger bij dezelfde conclusies 
betwistte enige schuld te hebben om de 
reden dat hij op het ogenblik van de fei-
ten afwezig was ; . 

Overwegende dat het vonnis geen ant
woord op deze conclusies verstrekt ; 

Waaruit volgt dat het vonnis artikel 97 
van de Grondwet schendt en dat het mid: 
del gegrond is ; 

In zover de voorziening van Bonfond de 
over de vordering van de burgerlijke par
tij gewezen beslissing bedoelt : 

Overweg-encle dat de verbreking van het 
over de publieke vordering gewezen von
nis van veroordeling de. verbreking mede
sleept van het over. de vordering van de 
burgerlijke partij gewezen vonnis; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
over de publieke vordering tegen beide 
aanleggers en over de burgerlijke vorde
ring tegen Bonfond uitspraak doet; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Verviers en dat 
melding er van op de kant van het gedeel
telijk vernietigd vonnis zal worden ge-

van toep-assing is, zie verbr.; 7 Juli 1947 (A1'1'
Jf!'>:br.,_!9<1,7, blz. 246; .Bull. en PASIC., 1947, 
I, 320, en de nota); 23 Januari 1950 (A•·•·
T'erb1'., 1950, biz. 319; Bull. en PAste., 1951\, 
I, 344). . 
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maakt; veroordeelt verweerster tot de helft 
van de kosten; lant de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst de alzo be
}Jerkte zaak naar de Oorrectionele Recht
bank tc Lnik, uitspraak doemle in hoger 
beroep. 

11 Juni 1951. - 2e kmi1er. - Voo,rzitter, 
H. Louveuux, voorzitter. - Verslaggeve·r, 
II. Sohier. - Gelijkl'llitlencle crmcl'ltllie, 
H. Raoul Hayoit de 'J'ermicourt, eerste 
~ d vocaa t-generaal. 

2" KAMER. - ll Juni 1951 

HI1JDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - VONNIS 
VAN VEROORDELlNG. - 00NCLUSIES DIE FEI
TELI.JKE ELEMENTEN BEPALEN DIE VAN DIE 
AARD ZIJN DE BE'l'ICH'l'ING 'l'E DOEN AFWIJ
ZEN. ~ VONNHl DA'l' DIE ELEMEN'l'EN NIE'l' 
llEANTWOORDT. SCHENDING YAN AnTI
KEL 97 VAK DE GnONDWE'l'. 

.'<chenclt nrtikel 97 van cle Gronllwet, het 
1Jonnis van veroonleling flat lle lloo1· lle 
lwlclanqcle 'in 1"C[tdmatige concl'ttsies be
J)(Wllle feUeli;ike elementen n:iet beant
UJ001"dt ~vannee1· cUe elementen vwn cUe 
aanl Z'ijn cle beUchUnq te doen a,fwi.i
zen (1). 

(.JE'l'TEUH, '1'. DELVOYE.) 

ARREST. 

HJ<J'l' H011'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 Februari 1951 gewezen in 
hoger beroep door de Oorrectionele Recht
bank te Verviers ; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de publiekc 
vordering : 

Over het enig middel : sclwnding van 
m'tikelen H7 van de Grondwet, 31, 41, 57 
''an de Wegcode, gebrel;: nun motieven en 
ann beantwoording van de conclusies, 
<loordat het bestreden vormis ten luste vnn 
aanlegger een veroordeling uitspreekt door 
de betichtingen bewezen te verklaren zoals 
v.ij in de dagvaarding wuren gesteld, en 
als enig motief in te roepen « dat geen en
lrel nieuw element in de debatten is bijge
bracht geweest, dut het geenszins bewezen 
is dat · beklaagde Marcel Ponsard tegen 
Pen over.clreven snelheid zou gereden heb
ben, tlat de verklaringen van getuige Du
bois met deze bewering strijdig zijn ''· 
v.onder de conclusies van aanlegger .Tetteur 
te beantwoorden, dan wanneer deze bij 
-conclusies liet geld en << dat hij de mid-

(1) Verbr., 13 November 1950 (zie hoger, 
blz. 110; Bull. en PASIC., 19.'i1, I, 145). 

del:u; van de rijweg niet overschreden 
llad ''• « dat er ten minste 3,70 meter 
van de rijweg· vrij bleef om aan een nit 
Verviers koniende weggebruiker toe te 
la ten tussen de wag en van J etteur en het 
voetpad door te rijden '' en dut « het feit 
zicll schuin 011 het andere gedeelte van 
de rijweg te bevindcn gcen fout uitmaakt 
zo men voldoende plaats vrij laat ''• alzo 
de gezamenlijke en onderscheiden te 
zijnen laste gelegde betichtingen betwis
tend, en bewerend, vooraleer te zwenken, 
op de helft van de rijweg welke hem toe
kwam stilgehonclen te hebben : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd nit hooftle van, bij gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg, onvrijwillig slagen 
of venvonclingen aan Marcel Ponsard toe
gebrucht te hebben, en, daarenboven om 
bestuurder van een motmToertuig en weg
gebruiker zijnde, a) zijn voertuig be
stnnr<l te hebben op een wijze die gevaar 
voor het IJUbliek of hinder voor het ver
keer opleverde; I!) linl;:saf draaiende, de 
doorgang voor de weggebruiker die zijn 
weg voortzet te hebben afgesneclen; 

0Yerwegende, dat het bestreden vonnis 
beslist dat de Jetteur verweten betichtin
gen bewezen zijn, zoals zij in de dagvaar
ding gesteld zi.in ; tla t de inbreuken op 
de verkeerspolitie bestanddelen van de 
betichting van mlYrijwillige verwonclingen 
uitmaken, en dat de gezamenlijke inbreu
hen slechts tot toepassing van een en
kele struf aanleiding geve;n; 

Overwegencle dat aanlegger, bij de in 
het mi<ldel overgenomen conclusies. feite
lijke elementen bepauld had welke, in
rlien zi.i bewezen waren van aard zouden 
geweest zijn om de inbreuken op de ver
keerspolitie en, bijgevolg, de hem verwe
ten onvoorzichtigheid of gebrek aan voor
zorg te doen afwijzen; 

Overwegende dat, door zich er toe 
te beperlwn vast te stellen dat de betich
tingen bewezen zijn, en, te verwijzen 
naar de motieven van de eerste rechter, 
<< dat het vaststaand is dat beklaagde 
klaarblijkelijk het verkeer voor de uit te
g·enovergestelde richting komende wegge
bruiker gehinderd heeft ''• zonder op pas
flende wijze aanleggers conclusies te be
antwoorden, het bestreden vonnis de in 
llet middel aangeduide wetsbepalingen ge
c;chonden heeft ; 

Dat het mid del dus gegrond is ; 

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

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering de verbreking medesleept van de 
beslissing gewezen over de vorderingen 
van de burgerlijke partijen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, doch- enkel voor zoveel het 
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zowel strafrechtelijke als burgerlijke ver
{JOrdelingen tegen G hislain J etteur uit
spreekt; beveelt dat onclerhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
lie Rechtbank van eerste aanleg te Ver
Yiers en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant Yan de gedeeltelijk 
Yernietig·cle beslissing; verwijst de aldus. 
beperkte zaak naar de CorrectionPle recllt
banl' te Luik, uitspraak doende in hoger 
beroep; veroonleelt YN'weerclers tot de 
kosten. 

11 .Juni 1951. - ze lmmr~r. - VoorzUter, 
H. Louveaux, voorzitter. -. Yerslctggeve·t, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Geli;ilc
ltthZende concl·usie, H. Raoul Hayoit de 
'J'ermicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, li. della Faille cl'Huysse. 

2c KAMER. - 11 Juni 1951 

1° MUNT. - BANKBIL.JETTEN. ~ BESLun·
WET VAN (i OCTOBER 1944. - DOOR DER
DEN AANGEGEVEN JliL.JlcT'I'EN. - VERLIEZE~ 
NIET IEDERE WAARDE. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
DATUM VAN HET MISDRI,JF lN DE BE
flCHIKKING TOT VERWIJZING VERMELD. 
VEHBETERING. - BEVOEGDHEID VAN DE HECH
'I'ER OVER DE GROND. 

3° OPENBARE ORDE. - BURGERLIJK 
W!CTIJOEK, ARTIKEL 1341. - BEPALING DIE 
NIET VAN OPENIJAHE ORDE IS. 

4° BEWI.JS. - SrHA~'ZAKEN. - Mrsnuunc 
VAN VERTHOUWEN. - BEWIJS VAN DE GE
SCHONDEN OVEREENKOMST.- DE REGELEN VAN 
HET BURGERLI,JIC HECHT MOE'l'EN TOEGEPAST 
WORm;N. -DIE HEGELEN VERKRIJGEN NIET, 
JNGEVOLGE DIE VEHPLICHTING, m; AARD VAN 
BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE. 

5° MIDDELEN TO'J' VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - JVIISBRUIK VAN VERTROU
WEN. - BEWIJS VAN DE GESCHONDEN OVER
J•;ENKOMST. - NliDDEL AFGJ•;LEID HIERUIT 
DAT HET BEWIJS DOOR GETUIGEN NIET TOE
LAA1'1JAAR WAS. - i\IJ:IDDEL DAT NlET VOOR 
DE EERS'l'E lllAAL VOOR HET HOF VAN VER
IlREKING MAG VOORGESTELD WORDEN. 

1° De banlcbU}etten clie, overeenlcomstig 
(le beslwitwet van 6 Octobe·t 1944 be· 
irefjende de bi.l;ietten van de N ationale 
Banlc, moesten aangegeven wo1·den en 
niet doo1· (]e eigenaa1· of doo1· hem clie 
ze onder z1ch 11.-i.elcl maar _doo1· ee?~ denle 

(1) Verbr., 20 Maart 1922 (Bull. en PAsrc., 
1922, I, 211); 3 Maart 1947 (A1-r. T'e1·b1·., 1947, 
biz. 72; Bull. en PAsrc., 1947, I, 99; en de 
nota 2); 21 Mei 1951 (zie hoger, blz. 546; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 638). 

'l.venlr.m. na/I.JIC!Jeven, hebben llnanloor 
'lliet ·ie!lere ·waa,nle '!:Crloren. 

:zo De rechter O'!:er de g1·ond heett be
voegdheicl om., '!:olgeiiS ae ·uitslag '!:an 
llet ond.erzoel,; te·r te1·echtzitting en na 
cle belclan,qcle in cle oclegenhe-id te heb
lien gestelcl zich tegen d·ie verbetering 
te verdecligen, de clntmn vnn het feit van 
de telastlegg·ing cz.ie in ae beschikkinu 
tot ·verw·i,izino ·~:ermeld '/.OCNl te ver!JC
teren (1). 

:Jo ;1-rtil.:el 1341 ·1:an het Bnrgerli;il.: Wet
boelc, betrejfencle het bew·ijs van de ver
bi·ntenissen in. bu.rgerU.jlce zalcen, is 
oeen betJnl'ing van openbare orde (2). 

4° De strat,·echter, bi:i wellce een telast
legrrinu van misbru:ilc van vertrouwen 
aanlwngig werd geniaalct, moet zich, 
ten e·inde te besz.issen over cle bewisting 
bet·reffende het bestnan van de ove1·een
lcomst (lie cloor het n~isd1'ijf zo·u ge
schonclen geweest zijn, ncta1' de 1·egelen 
van het btwuedijlc 1·echt gedntgen; uit 
die ver1Jl'ichtino volgt echte-r niet dat 
deze van clie ·reaelen, tuellce niet de 
aard ·van re,qelen van openba1·e o1·de 
hebben, zodnn·iue a.arcl v66r cle st1·at
rechter verl.:ri,Jgen (3). (Wet van 
17 April 1878, art. 15 en 16.) 

;,o JJ1 a.,IJ niet voor cle ee1·ste maal v66r het 
Hot ·van ver7welcing voorgesteld wor
den het mi.clclel afgeleid hient.it dat cle 
st,·nt1·echter, bi.i ·wellce een telastleggin,q 
va.n ·m1.sbnt-ilc van ve1·tronwen aanhangig 
wenl rJenutalct, ten eincle het bestaan 
van cle , doo1· het miscZrijf geschonden 
overee·nlcomst te edcennen, een bewijs
m·icldel heett nn11genomen, zoctls het be
·wi;is cloo1· uetu:igen, wellc c/.oo1· wrti
lcel 1341 van het Btwged·ijlc Wetboelc 
vel·boclen is. 

(LORJ\IANS, T. CLAESSENS.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 19 Februari 1951 door llet Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. In zover cle voorziening tegen de over 
de publieke vorclering gewezen besliflsing 
gericht is : 

Over het eerste midclel : schending van 
de besluitwet van 6 October 1944 betref
fende cle bil.ietten ~van de N ationale Bank 
van Belgie alsmecle de gelcldeposito's in 
lanclsmunt, cloorclat het Hof van beroep 
te Luik, na in zijn arrest te hebben vast
gesteld dat Claessens in October 1944, 

(2) Verbr., 21 September 1950 (zie boger, 
biz. 8; Bull. en PAsrc., 1951, I, 8, en de nota 1, 
biz. 9). 

(3) Zie de voetnota 3, getekend R. H., onder
aan het arrest in Bull. en PAsrc., ·1951, I, 700. 
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onder de naam van Lormans en met diens 
instemming, bij de Banque Dubois een 
som van 10.000 frank gedeponeerd heeft 
waarvan zij eigenares was en welke zij 
om familieredenen niet wenste in haar 
eigen naam te deponeren, en dat deze aan
gifte niet met de werkelijkheid strookte, 
beslist dat deze biljetten, welke alzo in 
strijd met de voorschrifteil van artikel 4 
werden gedeponeerd, hun wettelijke koers 
niet verloren hebben en niet waardeloos 
verklaard zijn geweest, dan wanneer arti
kel1 van gezegde besluitwet in de tweede 
alinea bepaalt dat : << Komen tle Staat 
ten goede, het bedrag van de biljetten niet 
aangegeven... overeenkomstig onderstaan
de bepalingen J) : 

Overwegende dat noch uit artikel 1 
noch uit artikel 4 van de in het middel 
aangeduide besluitwet van 6 October 1944 
blijkt dat biljetten van de Nationale Bank · 
van Belgte, welke niet door de eigenaar 
of door hem die ze onder zich had maar 
door een derde werden aangegeven, ieclere 
waarde verloren hebben en, bijgevolg, dat 
de verlluistering van zulke biljetten aan 
de burgerlijke partij geen nadeel heeft 
kunnen berokkenen ; 

Overwegende dat de beschouwing van 
het arrest, dat die biljetten hun wette
lijke koers niet verloren hebben, overbodig 
is en dat zij, derhalve, zelfs war!!'. zij naar 
i·echt onjuist, de verbreking van het dis
positief van het arrest niet tot gevolg kan 
hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 130, 131, 230 van het Wetboek 
van strafvordering, 22 en 182 van hetzelfde 
wetboek, 64, alinea 2, en 182 van het
zelfde wetboek, artikel 15, alinea 1, van 
de wet van 1 Juni 1949 en artikel 127 van 
het tarief in strafzaken van 1 Septem
ber 1920, doordat Lormans bij beschikking 
van de raadkamer naar de correctionele 
rechtbank verwezen geweest zijnde uit 
hoofde van in October 1944, de feiten 
vermeld bij betichting A, en subsidiair B, 
te hebben gepleegd, het hof van beroep, 
na de beklaagde er om verzocht te hebben 
zich ·ten aanzien van dezelfde betichtin
gen, gepleegd na October 1944, te verdedi
gen, en na in het zittingblad vastgesteld 
te hebl:len dat hij weigerde zich vrijwillig, 
ten aanzien van de alclus gewijzigde be
tichtingen, te verdedigen, hem desondanks 
op grond van deze nieuwe betichtingen 
veroordeeld heeft : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het middel beweerd wordt, aanlegger· 
niet veroordeeld is geweest wegens een 
andere inbreuk dan die_ welke het voorwerp 
van de beschikking van verwijzing ge-
weest zijn ; · . · ·· . · 

Dat het arrest vaststelt dat het feit van 

verduistering, wegens hetwelk het aan
legger veroordeelt, datgene is dat door de 
beschikking naar de rechter over de grond 
verwezen werd, de datum van het feit 
evenwel verbetenl zijnde op grond van 
de uitslag van het onderzoek ter zitting; 

Overwegende dat het aan de rechter 
over de grond behoort, volgens de uitslag 
van het onderzoek ter zitting, de datum 
vast te stellen van de inbreuk welke. bij 
hem aanhangig werd gemaakt en, bij 
voorkomend geval,- de onjuiste datum 
welke in de beschikking van de raadka
mer werd opgegeven te verbeteren ; 

Dat door, zoals in onderhavig geval, 
de beklaagde er van te verwittigen dat 
hij zich tegen cle alzo verbeterde qualifica
tie van de feiten van de betichting te ver
dedigen heeft, de rechter het recht van de 
verdediging geeerbiedigd l1eeft; 

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

artikel 16 van de wet van 17 April 1878 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafza
ken; doordat het hof van beroep, hetwelk 
ten laste van aanlegger een betichting van 
verduistering bewezen verklaart, welke 
met de uitvoering van een overeenkomst 
verband houdt, zich diende te gedragen 
naar de regelen van het burgerlijk reeht 
om het bestaan van die overeenkomst aan 
te nemen: 

Overwegende dat het mitldel staande 
houdt dat het arrest uitspraak gedaan 
heeft over het bestaan van een overeen
komst die tussen aanlegger en de burger
lijke partij zou gesloten geweest zijn, · 
zonder de bepalingen van al'tikel 1341 van 
het Burgerlijk Wetboek aangaande het 
bewijs van de verbintenissen te eerbie
digen; 

Overwegende dat nit de door aanlegger 
v66r de rechter over de grond genomen 
conclusies blijkt dat llij niet de alinne
melijkheid naar reeht doch de feitelijke 
waarde betwist heeft van de elementen 
die overgelegd werden om het bestaan van 
de overeenkomst te bewijzen : 

Overwegende dat de bepalingen van arti
kel 1341 van het Burgerlijk Wetboek be
treffende het bewijs van de verbintenis
sen niet van openbare orde zijn; dat het 
middel, hetwelk schending er van inroept, 
niet voor de eerste maal v66r het Hof 
kan voorgesteld worden; 

Over het v.ierde middel : s~hehding· van 
artikel16 van voormelde wet v.an17 April 
18i8, doordat het arrest vaststelt dat een 
ingebrekestelling tot teruggave in Decem
ber 1946 plaats nam, clan wanneer derge
lijke ingebrekestelling, welke aneen over
eenkomsttg de regelen van het bm·gerlijk 
recht koii geschieden, geenszins uit de 
stukken . van (le rechtspleging blij]tt : 

Overwegende dat de bewering ·"all, ·het 
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middel steun vindt noch in het bestreden 
arrest, noch in enig stuk van de rechts
J)leging·, waarop llet Hof acllt vermag te 
slaan; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over llet vijflle midclel : schelllling van 
artikel 491 van het Strafwetboek, het
welk in de beslissing in eerste aanleg 
werd aangelluid en door het hof van be
roep als enige basis van de tegen Lormans 
nitgesproken verootdeling werd overge
nomen, clan wanneer in het arrest g·eens
zins, uitdrukkelijk of impliciet vastge
stelcl worclt clat Lormans ten nadele van 
een ander effecten, gelclen, koopwaren, 
biljetten, kwijtschriften, geschriften van 
alle aard, die een verbintenis of een ont
heffing van schulcl inlwuclen of teweeg
brengen en clie hem overhancligcl werden 
op voorwaarde ze terug te geven of er een 
bepaalcl gebruik van te maken, bedrieglijk 
.zou verduistercl of verspilcl hebben : 

Overwegencle dat het arrest aanlegger 
veroordeelt om. « aan Olaessens toebeho
rencle gelclen beclrieglijk verduisterd of 
verspild te hebben >> ; 

Dat het micldel feitelijke gTondslag 
mist; 

Overwegende clat de substantiele of op 
straf ' van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en _dat de 
lJeslissing overeenkonistig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vorclering van de burger
lijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzoncler mid
del inroept en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

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

11 .Juni 1951. - 2e kamer. -- Voorzittet·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - GeUjlc
luidende concl·ns'ie, H. Raoul Hayoit de 
'J'ermicourt, eerste aclvocaat-generaal. -
Pleiter, H. Prignon (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 11 Juni 1951 
BFJWI.JS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DIE 

EEN. OMSTANDIGHEID AANVOERT WELKE ZTJN 
PLICH1'IGHEID UITSLUIT. - BEWERING DIE 
NIET .. ONTBLOOT IR VAN ELK ELEMENT DAT. TOE

LA AT GELOOF ERAAN TE HEOHTEN. - BEWIJS 

(1) Raadpl. verbr., 3 November 1947 (A11'. 
T'erbr., 1947, biz. 346_; Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 458, en. de nota 3); 2 M~i 1949 (Arr. T' e1·b1·., 

VAN DE ONJUISTHEID VAN DIE BEWERING. __, 
RUST OP HET OPENBAAR MINISTERIE. 

Wanneer de belclaagcle eon omstctndigheid 
nanvoe-rt cl-ie z-ijn 1)!-ichtigheid 1titsluit, 
en dftt cUe bewe1'in{J niet ontbloot is 
van elk element llnt toelnat geloof 
enum te hechten, nr.st lle bewijslast van 
lle onjnistheicl ervan op hot openbanr 
m·inister-ie (1). 

(LEFEBVRE, 1'. MARTIN.) 

ARR-EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 15 JYiaart 1951 door het HOf van 
beroep te Bl·ussel gewezen ; 

Over het enig micldel : schen<ling van 
artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk 
vVetboek, 97 van de Gronclwet, 3 en 4 van 
de wet van 17 April 1878 de voorafgaancle 
titel bevattende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, cloorclat het 
bestreclen arrest, om verweercler vrij te -
spreken en zich onbevoegcl te verklaren 
om over cle door aanleggers ingestelcle vor
clering tot schaclevergoecling uitspraak te 
cloen, de omstandigheicl inroept dat het 
onmogelijk is meer waarcle te hechten 
aan de stelling van aanlegger, volgens 
welke llet fiikkerlicllt van zijn personen
auto ten gevolge van de aanrijcling in 
werking zou gekomen zijn, dan aan die 
van verweercler, volgens welke hij door het 
in werking stellen van clit fiikkerlicht v66r 
het ong·eval misleicl zou zijn geweest, clan 
wanneer uit de vaststelling van het arrest 
blijkt clat het hof van beroep, clat ver
weercler principieel als schuld hebbencl 
beschouwde, hem enkel vrijgesproken 
heeft omdat het niet volleclig ingelicht 
was nopens het punt of aanlegger v66r 
het ongeval zijn fiikkerlicht in werking 
gestelcl had, en dan wanneer .deze onze
kerlleid de veroorcleling van verweer<ler 
moest ten gevolge hebben, vermits op deze 
de last woog het bewijs te leveren van de 
omstancligheicl die zijn Yerantwoorclelijk-· 
heicl uitsluit : 

Overwegencle dat het door aanleggers, 
bnrgerlijke partijen, voorgebrachte mid
del gericht is tegen de beslissing welke de 
ten laste van verweercler gelegcle betich
ting niet bewezen verklaart; clat clit mid
del ontvankeli.ik is, cloch aileen voor zo
veel het op cle burgerlijke belangen betrek-
king heeft ; . 

Overwegende clat verweercler vervolgd 
werd om, bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zoncler het voornemen- de 
persoon van eeri ancler aan te ranclen, on-

1949, plz. 293; Bull. en PASIC., 19_49, I, 329); 
12 Februari 1951 (Bull. en PASIC., 1951; I, 373) 
en -23 April 1951 (zie hoger, blz.- 4~2; Bull. en 
PASIC., l951, I, 581). 
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vrijwillig slagen of verwonclingen aan 
eerste aanlegger te llebben toegebracht ; 

Overwegencle dut, volgens de ntststel
lingen van het bestreden arrest, l).~t aan 
verweenkr verweten gebrek aan voor
zorg bestond in het feit dat hij de dwars
straat, clie de Generaal vVahislaan en de 
Lambermontlaan scheidt, uitgereclen kwam 
om het gemacadamiseerd deel van Iaatst
genoemde laan op te rijden, dan wan
neer eerste aanlegger, die de Generaal 
'Vahislaan volgde, dit kruisvunt naderde; 
dat verweerder staande hield dat hij geen 
onvoorzichtigheid begaun had, daar hij 
gezien had dat de rechterrichtingsaanwi.i
zer van aanlegge~·s voertuig in werking 
was· 
O~erwegenue dat uit de motieven van 

het arrest blijkt, enerzijds, dat generlei 
fout aan verweerder kan worden toege
rekend inclien eerste aanlegger de rich
tingsaanwijzer van zijn voertuig v66r de 
botsing in werking gesteld heeft, >mder
zijds, dat er elementen bestaan welke, 
zonder beslissend te zijn, toelaten aan de 
beweringen van verweerder dienaan
gaande geloof te hechten; 

Dat het micldel noch de ene noch de 
andere van die vaststellingen critiseert; 

Overwegende dat het arrest, <loor ver
volgens op stilzwijgende wijze te verkla
ren dat rle bewijslast van de onjuistheid 
van de beweringen van verweerder op l1et 
openbaar ministerie rustte, geen enkelc 
wetsbepaling heeft geschonden; dat !let 
aan het openbaar ministerie behoort het 
bewijs van elk van de elementen van de 
aan beklaagde toegerekende inbreuk bij 
te brengen; 

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

ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoecling van 150 frank 
jegens verweerder. 

11 .Juni 1951. - 2" kamer. - VoorzUter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Sohier. - Gelijklttidencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaul. - t'leUe1·s, HH. Van 
Leynseele en Simont. 

2• KAMER. - ll Juni 1951 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN m£ ZICH TE 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - INBREUK OP 

(1) Verbr., 10 April 1916 (Bull. en PAsrc., 
1917, I, 79), alsmede de nota onder verbr., 
28 Maart 1949 (ibid., 1949, I, 244). 

(2) Zie de voetnota 2, getekend R. H., onder
aan het arrest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 703. 

DE WE'l''l'EN m~TREFFENDE DE DOUANEN EN AC
CIJNZEN. - VOORZIENING DOOR RE'l' HE
STUUR. - YOORZIENING DOOR DE ADVOCAA'l' 
VAN· HE'r iVIINISTEIUJ;; VAN FINANCl~;N fNOE
STELD. - VoORZIENING ON'l'VANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEK. 
- YoORZIENING DOOH RET VERVOLGEND Bfc-
S'fUUR. - ]\'[EMORIE NEERGELEGD 'l'ER (}[~][,.
FIE VAN RET HOF \'AN VERBREKING. - Tus
SENKOMST \'AN EEN ADI'OCAA'l' BIJ RICT HOF 
NIET VEREIST. 

ao DOUANEN JDN ACCI.JNZEN. - VEn
HIND11~RING VAN "TEHKZAAMHEDEN. - ZEDE
I~IJK BESTANDEEL VEREIS'l'. 

4° DOUANEN EN ACCI.JNZEN. - BE
WIJSKRACHT VAN DE PROCESSEN-\'ERBAAI. VAN" 
HET BES'l'UUR. - V!CRRINDERING VAN WERK
ZAAMHEDEN.- MA'fERIELE V AS'l'S'l'ELLINGEN. -
GEVOLGTREKKINGEN BETREFFENDE RET ZEDE
LJJK BESTANDDEEL VAN HET ]riiSDRIJF. -

0NDERSCREID WAT BETREFT DE BEWI.IS
KRACHT VAN RET PHOCES-VERBAAL. 

1 o De cloo1· fle Mhvister •van finct/1CU3n als 
rulvocnM vnn het 1111-nisterie vwn finun
oien ctamgestelde culvocnnt ·is bevoegfl 
om zich, nnmcns cUt best·unr tcuen een 
nrrest gewezen in zalce inlwe·nken op de 
wettcn bet·l·etfende de rlou.ctnen en acci:in
zen in verlwelcing te voorZ'ien (1). (Stil
zwijgende beslissing.) 

2° In yevnl vctn voorz·iening ·i11gesteld flam· 
het ve·rvol.qend best·uur ·in znlce inb1'e'II
Jcen OZJ de wetten betreffende (le dottanen 
en. cwcifnzen, ma.fJ de cwnleggenfle pa1·tif, 
zoncl.er tnssenlcomst van een ndvocaat 
bij het Hot ·van ve1·brelcing, een memo
de te·r u1"iffie vnn dat hot neerleygen (2). 
(Stilzwi.igencle beslissing·.) 

3° Het ·wwnbecki.jf van verhincleriny van 
·werl"zrutm.heden, cloO'/· verhinde1·ing vcm 
de a;mbtsven·ichtingen vctn de agenten 
vwn do1ranen en ncC'ijnzen, besta.at niet 
'in cle enlcele mctte1"iele schenclin.q van 
een wetteUjlv voo1·sc!J.dtt; een van cle 
bestcmclclelen vnn. het 1n-iscl·rijf is de be
w·u.stlwirl va.n cle clafler flat h·ij de ·ve1·
vnlUng vctn de doo·r cle age·nten van het 
bestmr:r verrichte we1·1tzcutmheden ver
hinde·rt (3). (Wet van 26 Augustus 1822, 
art. 324; wet van 10 April 1933, art. 33, 
par. 1.) 

4o Zo, in zaken 1!an inbrmtken op de wet
ten bet1·ef{encle lle dounnen en accijn
zen, het door cle agenten van het be
stttltr otJuestelde pmces-verbanl bewijs
knwht heett, tot wannee·r cle valshe-if1 

(3) Doorgaans bestaan de inbreuken op dec 
wetten betreffende de douanen en accijnzen 
in de enkele materiele schending van , een 
wettelijk voorschrift (Rep. 1n·at. du d1·. belge, 
v' Douanes et accises, n" 429 tot <132; verbr., 
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ervan bewezen ·is, wat bet1'eft cle mctte
riele vaststellingen doo1· d·ie agenten 
binnen de perken van hun bevoeudheicl 
gedaan (1), is derueUjlce bew·ijslcracht 
echter n·iet gehecht aan de gevolgtrelc
lc-inuen d·ie de ve·rbaUsanten tt'it die vnst
stellingen ajteiden, nanteUjlc wat bctreft 
het zedeUjlc bestnnddeel dat, in sommi.{fe 
gevnllen, voor het bestaan vnn het nds
d1·ijf vere·ist is (2). (Wet van 26 Augus
tus 1822, art. 23(}.) 

(BES1'UUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. TEVISSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Maart HJ51 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel, voorgesteld in 
. een memorie welke ter griffie van het Hof 
werd nedergelegd door i\£1" Kebers, ad
vocaat van het Ministerie van financien, 
en gegrond op de schencling van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 239 en 324 van 
de Algemene Wet van 6 Augustus 1822, 
33, lid 1, van de wet van 10 April 1933, 
doorclat het bestreden arrest beklaagde, 
welke vervolgd werd nit hoofde van ver
hinclering van werkzaamheclen, vrijge
sproken heeft, dan wanneer deze inbreuk 
door het proces-verbaal bewezen was zon
der dat het tegenbewijs van de feiten ge
leverd wercl : 

Overwegende uat verweerder vervolgd 
werd om zich schuldig gemaakt te hebben 
aan verhindering van de werkzaamheden, 
welke de agenten van douanen en accijn
zen krachtens de wet verrichten, met de 
omstandigheid dat de verhindering van 
werkzaamheden met behulp van een voer
tuig met mechanische beweegkracht vol
trokken werd ; 

Overwegende dat een van de bestand
delen van dit door artikel 324 van de wet 
van 26 Augustus 1822 en door artikel 33, 
lid 1, van de wet van 10 April 1933 ge
straft misdrijf de bewustheid van de da
der is dat hij de vervulling van de door 
de agenten van douanen en accijnzen ver
richte werkzaamheden verhindert; 

20 September 1943, Bull. en PASIC., 1943, I, 
351). De verhindering van werkzaamheden 
maakt uitzondering op die regel; een van de 
bestanddelen van dat wanbedrijf bestaat erin 
dat de dader « van slechte wil zou geweest zijn · 
of wetens zou gehandeld hebben », t. t. z. dat 
hij zou geweten hebben dat hij, door zijn daad, 
het vervullen van de wettelijke opdracht van 
de agenten van het bestuur zou belemmerd 
hebben (verbr., 18 Mei 1936, Bull. en PASIC., 
1936, I, 261; 23 November 1937, An·. Ve1·bl"., 
1937, biz. 162; Bull. en PAsiC., 1937, I, 353; 

VERBR., 1951. - 39 

Overwegende dat de agenten van 
douanen en accijnzen bij een regelmatig 
proces-verbaal vastgesteld hebben clat zij, 
na verweerders autovoertuig te hebben 
doen -stillwuden en niets in de binnen
rnimte er van gemerkt te hebben, de baga
gekoffer wilden nazien; dat Mm" Tevissen 
uit de wagen stapte om de koffer te ope
nen ; dat op cUt ogenblik de automobilist 
wegreed, zijn echtgenote ter plaatse ach
terlatend; clat zijn vlucht het nazien belet 
heeft en de venulling van de opdracht 
onmogelijk gemaakt, waaruit de schuld 
van betrokkene wegens kennelijke en we
tens en Willens gepleegde verhindering 
voortvloeit ll; 

Overwegende clat enkel de materiele 
vaststellingen, welke door de agenten 
van douanen en accijnzen binnen de per
ken van hun bevoegdheicl worden ge
maakt, de bij artikel 239 van de wet van 
26 Augustus 1822 bepaalde bewijskracht 
bezitten; c1at zulks niet geldt voor de 
gevolgtrekkingen welke de agenten nit 
hun vaststellingen afieiden, zoals in on
clerhavig geval, de verklaring van deze 
agenten clat nit de door hen beschreven 
materiele vaststellingen blijkt dat ver
weerder de feiten wetens en willens heeft 
begaan; 

Overwegencle dat het arrest het bestaan 
van alle materii:He feiten aanneemt welke 
door het proces-verbaal werden vastge
stelcl, maar verweercler vrijspreekt om 
reden dat, wegens clezes lichaams- en 
geestestoestand, evenals wegens de om
standigheicl clat het bleek dat hij zijn 
wagen plots weer aan het rijden bracht 
zoncler zich rekenschap te geven van wat 
hij cleecl, er een « gewichtige twijfel be
staat aangaande llet bestaan van het al
gemeen opzet, essentieel element van de 
inbreuk ll; 

Overwegende dat door te beslissen, op 
grond van cle gegevens van het onderzoek 
ter zitting, dat uit de door de agenten 
vastgestelde materiele feiten niet kon 
worden afgeleicl clat verweercler wetens en 
willens gehandeld had, het arrest noch 
artikel 239 van de wet van 26 Augustus 
1822, noch enig·e andere wetsbepaling ge
schonden heeft ; 

En overwegende clat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 

CoNSTANT, Le ,-eyime de l'alcool et les debits 
de boissons je1"mentees, 1951, n" 175 en vlg.). 

(1) Verbr., 25 April 1949 (Ar1·. Ye1·br., 1949, 
biz. 265; Bull. en PAsiC., 1949, I, 299); 24 Oc
tober 1949 en 16 Januari 1950 (An·. Verb1·., 
1950, blz. 93 en 296; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
103 en 317). 

(2) Verbr., 17 October 1949 (An·. Yerbr., 
1950, blz. 72; Bull. en PASIC., 1950, I, 78) ; 
23 April 1951 (zie hoger, biz. 499; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 588). 
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rechtsvormen werden nag·eleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 
· Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; laat de kosten ten Jaste van de 
Staat. 

11 .Tuni 1951. - 2e kamer. - TToorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - TTe·rslag
,qeve1·, H. Demoulin. - Gelijlcl!niclende 
concl·us·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat- generaal. - Pleiters, 
HH. Kebers en Parent (beiclen van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brnssel.) 

2e KAMER. - ll Juni 1951 
V])RKEJEJR. - DwARSVERBINDING. - BE

GRIP. 

In a·rt·ilcel 51, 3°, van cle lVegcocle be
floelen rle wom·aen « de c!Wft•rsve1'bin
fl'ingen t1tsse·1~ cle 'l'ijwegen van een
zelfrle OJJenba·re weg ll, .een ozwn1Ja1·e 
weg clie alleen ten doel heejt de 1'ij
wegen van een ande1·e 011enba1·e weg 
te -verbhulen oj·wel aa.n rle geb1'uilce1'S 
var( een zi,iweg toe te lnten rleze 1"i]we
gen te geb'l"ttilcen; is, rlerhrtlve, geen 
d·wrM·s-ve1·1Jin(ling, de openbn·re weg rUe, 
behalve flM doel, de twee clelen -van 

· een openbn1·e weg verbinclt wellce na.n 
.de ove·rZ'i,icle Vftn cle aa.nsluiti'llg met de 
tt'it -verscheidene 'l'ijwegen samenge
stelrle -ve1·k.ee·rsarle1· ve1'lengfl ·is (1). 

(VAN ZUYLEN, T .. PELSMAEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet 011 het bestreclen 
vonnis, op 27 ;Tanuari 195:1 inlwger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te -- Brussel ; 

Over het enig miclclel : ·schencling van 
de artikelen 97 vnn de Gronclwet, 50, 
51, 3° (art. 3 van het bes,luit van de Re
gent van 16 October 1947) en 54 van het 
koninklijk besluit van· 1 Februari 1934 
lioudende Algemeen Reglement' op de ver
keerS]lolitie, doorclat cle bestreclen beslis
sing aanlegger tot een geldboete en tot 
schaclevergoecling jegens verweercler, burc 
gerlijke partij, veroorcleelcl heeft nit hoofde 
van inbreuk op artikel 4 :van bet besluit 
van de Regent van 16 October. 1947 (arti-' 
kel 5:'i van het Algeme'en Reglement), clan 
wanneer de correctionele rec)ltbank, bij 
toepassing van artikelen 50, 51, 3°; en 54 

_ (1) Dat een dwarsverbincling een openbare 
w.eg· ·is, onclerscheiden van de l'ijwegen van de 
weg: die zij verqinclt, zie verbr., 27 Maart Hl50 
(A-rr .. Yerb>-., 1950; blz. 496; Bull. en' PAsrc:, 
1950, I, 535) . 

, van het Alge)lleen Reglement, aanlegger 
: had clienen van rechtsvervolging te ont
' slaan en zich onbevoegd te verklaren om 
: over de eis van de burgerlijke partij uit-
spraak te cloen : 

Overwegende dat het middel aan het 
1 
vonnis een grief er van maakt beslist te 

1 
hebben dat de door verweerder, die zich 

; van de Celtenlaan naar de Tongerenlaan 
: te Etterbeek begaf, gevolgcle weg,_ of
: schoon een aansluiting vormencl met de 
' onderscheiclene rijwegen van de Tervu
: renselaan, nochtans geen clwarsverbin
i cling tussen gezegcle rijwege:ti, naar de zin 
:van artikel 51, 3°, van de Wegcocle, uit-
maakte omdat « hij niet enkel diende oin 

' deze rijwegen te ·verbinden... maar· a an 
weerszijden in een onderscheiden ver

, k~ersacler verlengcl was l>.; 
· Overwegende dat de bij artikel 51, 3°, 
van de Wegcode bedoelde clwarsverbin

. cling een openbare weg is welke alleen ten 
: doel heeft de rijwegen van een andere 
, openbare weg te verbinden ofwel aan de 
gebruikers van een zijweg toe te Iaten 

, deze rijwegen te gebruiken ; 
, Waaruit volgt clat het bestreden vonnis 
wettelijk beslist heeft dat de openbare 
weg die, behalve clit doel, de twee delen 
van een openbare weg, verbinclt welke aan 

: de overzijde van de aansluiting met de 
: uit verscheidene rijwegen samengestelde 
_ verkeersad_er verlengd is, geen clwarsver
, binding is naar de zin van voormelde re-
glementsbepaling; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
En overwegende, wat de beslissing over 

de· publieke vordering aangaat, dat cle 
substanti\~le of op straf van nietigheid 

· voorgeschreven rechtsvormen werden ·na
, geleefd en clat de beslissing overeenkom-
stig de wet is ; _ _ _ 

Wat de burgerlijke vordering aangaat, 
dat aanlegger tot staving van zijn voor

. ziening geen bijzonder middel h.:troept en 
dat het Hof er ambtshalve geen OJlwerpt ; 

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

11 ;rnni 1951. - 2e kamei'. - l'oo·rz·it
te·r, H. Louveaux, voorzitter. - TTerslag
geveT, H. Sohier. - Gelijlcln·irlenfle con

. clns-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat - generaaL Pleitc'l', 
H. Pinget (advocant bi.i de Balie van het 

· Hof van beroe]J te Brussel). 

2e KAMER. - ll juni 1951 

1o ;r:ACHT. 
GELDBOETE. 

. SCHRIJDEN. _ 

RONDLOPE~ VA~ ,HONI:iE~-- ,, , 
lVIAG 10 FRA,l\'K~ ~IEi_ 0\'ER~ 

zo SMAAD. ~· BELEDIGlNo o~' GnovE oNEEn
lnEoroHEro ,. JEGENS DE POLITIERECHTER. 

! 
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WE'fBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING, A.RTIKELEN 10 EN 11. - TOEPASSELIJK 
OP DE TERECHTZITTINGEN VAN DE POLITIE
RECHTER. 

3° HOGER BEROEP. - BELEDIGING OF 
GROVE ONEERBIEDIGHEID JEGENS DE POLITIE
RECHTER. - VEROORDELING TOT GELDBOETE 
OF TOT GEVANGENISSTRAF. - GEEN WANORDE. 
- BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP. 

1° Hij die, met zijn weten, ove1- gmnden 
wcuw het jacht1·echt awr" een ande1· be
hoort zij-1~ honden laat 1·ondlopen, mag 
niet wonlen. ve1·oonl.eeld tot een geld
boete die 10 tmnk oversclwijdt. (Wet
ten van 28 Februari 1882 en 4 .April 
1900, art. 5.) 

2° De a1·tikelen 10 en 11 van het Wetboelc 
van burgerlijke 1·echtsvo1·dering, tot 
1Jete1tgeling van de telc01·tlcoming aan 
eerbied, vwn de beledig·ing of van g1·ove 
onee1"biecUgheicl jegens cle v1·ederechter, 
zijn eveneens op de te1·echtzUUngen vwn 
de poUtie1·echter toepasseUjlc (1). (Stil
zwijgende beslissing.) 

3° De beslissing van cle politierechte1·, d·ie 
een partfj tot de bij artikel 10 van het 
Wetboelc van b1wgerlijlce 1'echtsvonle
ring voo1·ziene geldboete of tot de bij 
artilcel 11 van hetzelfde wetboek voo1·
ziene gevangenisstmt ve1·oonleelt, doch 
buiten de bij artikel 505 van het Wet
boek van st1·atvordering bepaalde geval
len, ·is voo1· hager be1·oep vatbaar (2). 

(ADAM, T. BILLON.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 December 1950 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te N amen; 

.Aangaande de beslissing gewezen over 
de tegen aanlegger ingestelde publieke 
vordering : 

Over het middel : schending· van arti
kel 5 van de wet van 28 Februari 1882 op 
de jacht, doordat aanlegger niet wetens 
zijn honden heeft laten jagen of rond
lopen: 

Overwegende dat het bestreden · vonnis 
vaststelt dat uit het onderzoek ter terecht
zitting en uit de verklaringen, welke naar 
aanleiding van de verhoren werden opge
nomen, blijkt dat aanlegger, met zijn we
ten, zijn honden talrijke keren heeft la
ten rondlopen; dat deze vaststelling, die 
van feitelijke aard is, het toezicht van het 
HOi ontgaat; 

'(1) cen (2) Zie de voetnota, getekend R. H., 
onderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 706. 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Over het middel, hieruit afgeleid dat 

het vonnis van de Rechtbank van Politie 
te Nameil aanleggerveroordeelt, dan wan
neer deze niet verhoord geweest is en niet 
in de mogelijkheid is gesteld geweest zich 
te verdedigen : 

Overwegende dat het miudel, hetwelk 
aileen tegen het vonnis van de rechtbank 
van politie is gericht, niet ontvankelijk 
is daar de ingestelde voorziening enkel 
tegen het in hager beroep gewezen vonnis 
van de correctionele rechtbank gericht is; 

Over het middel : schencling van arti
kel 5 van de wet van 28 Februari 1882 
op de jacht, doordat het bestreden vonnis 
aanlegger veroordeelt tot een geldboete 
van 15 frank om, op 1 Mei 1950, met zijn 
weten, over gronden waar het jachtrecht 
aan een ander toebehoort zijn honden te 
hebben laten jagen of roncllopen : 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 28 Februari 1882 met een. geldboete 
van 1 tot 10 frank degene bestraft die, 
met zijn weten, zijn honden over gronden 
waar het jachtrecht aan een ander toebe
hoort laat jagen of rondlopen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het vonnis van 5 Juli 1950 bevestigt, 
welk aanlegger tot een geldboete van 
15 frank veroordeelt om, met zijn weten, 
zijn honden over gronden waar het jacht
recht aan een ander toebehoort te hebben 
laten jagen of rondlopen; dat het, zo
doende, het in het midclel aangeduid arti
kel 5 van de wet van 28 'Februari 1882 
schendt; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis aanlegger wegens be
lecligingen tot een geldboete van 15 frank 
veroordeelt omdat hij te kennen gaf dat 
cle beecligde jachtwachter in eerlijkheid te 
kort schoot : 

Overwegende dat het middel steunt op 
beweringen welke staving vinclen noel:]. in 
het bestreden vonnis,. noch in enig ancler 
stuk waarop het Hof acht vermag te 
slaan; 

Dat het midclel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende clat, voor het overige, 

de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
zijn geweest en dat de uitgesproken straf
fen die ·niet te boven gaan welke bij de 
wet zijn bepaald; 

.Aangaancle cle beslissing gewezen over 
de vorclering van de · burgerlijke partij 

, Louis Billon : · 
. Overwegende dat de verbreking van de 

, beslissing welke, wat het op 1 Mei 1950 
gepleegde feit honden te hebben laten 
rondlopen betreft, over de publieke vor

. dering gewezen werd, de. vernietiging me
clebrengt van de beslissing gewezen over 
de burgerlijke vordering welke tot het 
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l!erstel van de nit lletzelfde feit voort
,vloeiende schade strekte; 

Over het midclel, hieruit afgeleicl dat 
l!et bestreclen vonnis aanlegger tot be
taling van scllaclevergoeclfng veroordeelt, 
clan wanneer de jachtwachters Tahir en 
Marchal verklaren clat er geen schacle is : 

Overwegencle dat het micldel, voor zo
veel het op het op 1 Mei 1950 gepleegd 
feit betrekking heeft, om reclen vnn de 
llierna uitgesproken verbreking .zoncler 
voorwerp is; 

Overwegende dat, voor llet overige, het 
mkldel gegrond is op een bewering welke 
steun vindt noch in llet bestreden vonnis, 
noch in enig ancler stuk der rechtspleging 
waarop het Hof acht vermag te slaan; 

Om clie reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het we
gens cle inbreuk welke op 1 iVIei 1950 ge
pleegcl werd, een straf van 15 frank geld
boete, verhoogd met negentig deciem, uit
spreel,t, en uitspraak doet over de vor
clering van de burgerlijke partij strek
J;:ende tot vergoecling van de uit deze 
inbreuk voortvloeiende schacle, alsmede 
over de kosten van de publieke en de 
!mrgerlijke vorclering; verwerpt de voor
cdening voor llet overige; beveelt clat on
•lerhavig arrest zal worden overg·escllre
ven in de registers van de Bechtbank 
van eerste aanleg te Namen en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt aanlegger tot de 
llelft van de kosten, de burgerlijke partij 
tot het vierde, en laat het overblijvencle 
vierde ten laste van de Staat; verwijst de 
alclus beperkte zaak naar cle Oorrectio
nele Beclltbank te Dinant, uitspraak 
cloemle in boger beroep. 

11 .Tuni 1951. - 26 kamer. - T'oon:~'it
ter, H. r~olTveaux, voorzitter. - Verslng
gever, H. Fettweis. - GeUjkl·ttiflencle con
clitS'ie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. -'11 juni 1951 

J:o VIDH.JARING IN STRAFZAKEN. 
VER,JARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. 
- GROND VAN SCHORSING. - BEGRIP. 

2° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
, VERJARTNCl VAN DE PUBLIEKE VORDERING. 

- SCHORSING. - BERAADSLAGING VAN DE 
HECHTERS. - VERJARING NIET GESCHOHST. 

1 o De scho1·s·ing vnn fle ve·rjfwing vctn de 
· tntbUeke vonle1"ing vloeU en/eel voort 
·wit een b·ijZondere wetsbepaling tonett·doo1· 
zij 'W01'flt ingevoe'l'(l of ttit een wettelijlc 
beletsel ilctt de be1·echtin-rf vftn de pn-

bUeke voHle·ring verhinclerd (1). (Wet 
van 17 April 1878, art. 27.) 

2° De ve1·ja1·ing van de tntbUelce vot·de
ring ·is niet gescho1·st gedm·ende de 
bernaclslaging van de rechte·rs ove1· de 
be1·echting vnn fle zank (2). 

(MICHEL, '1'. LAUWERYS.) 

ARRES'l'. 

RET HO:B'; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 30 Deceniber 1950 in lloger be
roep gewezen door de Oorrectionele Hec!Jt
bank te Nijvel; 

Aangaande de beslissing over de tegen 
aanleggers ingestelcle publieke vorclering
gewezen: 

Over het enig miclclel : schencling van 
artikelen 23, 24, 25, 26 en 27 van de wet 
van 17 April 18'i8, de voorafgaande titel 
bevattencle van llet vVetboek van rechts
pleging in strafz.aken, doordat het bestre
den vonnis aanleggers op 30 December 
1950 uit lloofde van een op 17 December 
1949 gepleegcl gecontraventionaliseerd wan
bedrijf veroordeelt, door aan te nemen 
dat cle verjaring gedurende het beraad 
van de politierechter van af 17 November 
tot 8 December 1950, gescllorst is ge
weest : 

Overwegende clat cle schorsing van de 
verjaring van de publieke vordering en
kel voortvloeit uit een wettekst waardoor 
zij wordt ingevoerd of nit een wettelijk 
beletsel dat de berechting van de publieke 
vorclering verllindert (wet van 17 April 
1878, art. 27) ; 

Overwegencle, enerzijds, clat geen enkele 
wetsbepaling aan de beraaclslaging van 
de rechte1·s de uitwerking toekent de ver
jaring van de publieke vordering te schor
sen; 

Overwegencle, nnderzijcls, clat zulke be
raaclslaging geen wettelijk beletsel uit
maakt welk de berecllting van de zaak 
verhindert, ve1'mits de voorbereiding 
zelf van clie berechting het voorwerp er 
van is; clat bovenclien artikelen 147 van 
de wet van 18 Jnni 1869 en 190 van het 
Wetboek van strafvonlering voorschrij
ven dat het vonnis, nadat de debatten 
gesloten zijn verklaarcl geweest, terstoncl 
of uiterlijk op cle eerstvolgende terechtzit
ting uitgesproken worde ; 

Dat nit deze beschouwingen voortvloeit 
dat het vonnis op onwettelijke wijze be
slist I1eeft dat het beraad van cle rechter 
een grond van scllorsing van de verjaring 
van cle pilblieke vordering nitmaakte; 

En overwegencle dat, lllijkens de stuk-

(1) en (2). Zie -de conclusies van de H. eerste 
advocaat-generaal Raou} Hayoit de Termicourt 
in Bull. en PASIC., 1951, I, 708. 
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l;:en van de rechtspleging, op de dag 
waarop llet bestreden vonnis gewezen 
werd de verjaring van de tegen aanleggers 
ingestelde pnblieke vordering ingetreden 
~ras; 

Aangaande de beslissing over de vorde
ringen van de burgerlijke partijen ge
wezen : 

Overwegende dat nit het proces-verbaal 
van de tereclltzitting, welke op 17 Novem
ber 1950 door de eerste rechter gehouden 
werd, blijkt dat de burgerlijke partijen 
v66r dat de verjaring van de publieke 
vordering ingetreden was hun vordering 
ingesteld hebben; 

Overwegende dat mmleggers geen mid
del inroepen en dat het Hof er ambts
halve geen opwerpt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, voor zoveel llet over de pu
blieke vordering nitspraak doet; verwerpt 
cle voorzieningen voor het overige ; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel en clat 
melding· er van zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietig·cle 
beslissing ; veroordeelt aanleggers tot de 
hel'ft van de kosten, laat de anclere helft 
ten laste van de Staat; verwijst de alclus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, nitsvraak doende 
in hoger beroep. 

1l .T uni 1951. - 2e kamer. - VoorzU
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fettweis. - Gelijlc71nidende 
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court. eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 Juni 1951 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECH'l'ER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BEWIJSGRONDEN. 

2° POLITIEK MISDRIJF. - GEMEEN
RECHTELIJK MISDRIJ~' DAT SLECHTS ON
UECHTSTREEKS POLITlEKE GEVOLGEN MET 
ZICH KAN BRENGEN. - 0NTBREKEN VAN HET 
MATERIEEL ELEMENT VAN HET POLITIEK J\IIS
DRIJF. 

1 o Behondens bijzondere wetsbepaUngen, 
beoonleelt de stntfrechter souvereht de 
waanle van de hem onclerworpen be
wij sg·ronclen (1) . 

2° De rechte1· over de ymnd, clie vast
stelt dat een gemeenrechtelijk m·isckijf 

(1) V aste rechtspraak. Zie onder meer verbr ., 
9 April 1951 (B1tll. en PASIC., 19.51, I, 530). 

(2) Zie in Bull. en PAsrc.,. 1947, I, 168,- de 

niet rechtstrecks, cloch cnkcl door hct 
optrcden van ccn tnssenfactor (in on
dcrhavig geval clc hypothct-ischc bcslis
s·iny vnn flc opcnbarc mach ten), poli
ticlce gcvolgen met z·ich lean b1·cnycn, 
beslist wettclijlc clat het mntc1'icel ele
ment, clat het tJoUt-ielc misdl'i.if ken
-medct, on t bree kt (2) . 

(LEMAL EN ANDEHEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreclen 
arrest, op 6 Januari 1951 door het l-IDf 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending 
van artikel 98 van de Gronclwet, doordat 
het bestreden arrest, om cle exceptie van 
onbevoegdheid te verwerpen, verklaart 
dat het samenvallen van de ten laste ge
legcle daclen met de identieke of gelijk;
aardige daden welke op hetzelfde tijcl
stip, met mecleweten van aanleggers, in 
zeer groot aantal over de gellele uitge
strektheid van het grondgebied werden 
bedreven, enkel opgaat wat het zedelijk 
element van de inbreuk betreft, dan wan
neer dit ,samenvallen in de eerste phtats 
het materieel element van de inbreuk be
treft, zodat de ten laste gelegde daden tot 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg kun
nen gehacl hebben tot het plegen van een 
aanslag op 's Lands politieke instellingen 
bij te dragen : 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
fle waarde van de door aanleggers inge
roepen bewijsgronden onderzoekend, be
slist clat cleze gronden, onder meer llet 
sumenvallen van de ten laste gelegcle cla
clen met andere op hetzelfde tijdstip op 
het grondgebied beclreven daclen, in on
clerhavig geval enkel opgaan wat de be" 
oorcleling van llet zec1elijk element van de 
inbrenk betreft ; 

Overwegende dat deze beoorcleling van 
de feitelijke gegevens door de recllter 
over de grond sonverein is; 

Dat llet midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle miclclel : schending van 
de artikelen 97 en 98 van de Grondwet, 
cloordat na het politiek cloel van de ten 
laste gelegde daden bepaalcl te hebben a:Is 
zijnde, in hoofde van aanleggers, eerf po
ging·om op de openbare machten drukking 
nit te oefenen, het bestreden arrest oor
deelt dat deze feiten enkel onrechtstreeks 
in staat waren om tot politieke gevolgen 
aanleicling te geven door het optreden van 
een tussenfactor, te weten de hypothe-

conclusies van de H. eerste advocaat-generaal 
Raoul Hayoit de Termicourt v66r verbr., 
21 April 1947 (A•·•·. T' erb1·., 19<17, biz. 130). 
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tisch blijvende beslissing welke de open
bare overheid ten gevolge van gezegde 
feiten eventueel in overweging kon ne
men, dan wanneer deze beslissing niet 
kan beschouwd worden als tussenfactor 
tussen de feiten en de uitgeoefende druk
king, maar, integencleel, als de uitwerking 
van deze drukking : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
'' het politiek doel van de ten laste gelegde 
feiten >> niet bepaalt << als zijnde, in 
hoofde van aanleggers, een poging om 
op de openbare machten drukking nit te 
oefenen » maar aanstipt dat aanleggers 
zulks staande houden; 

Overwegende dat het zijn clispositief 
wettelijk rechtvaarcligt door vast te stel
len dat het aanwenden van gewelcl, voor
werp van de betichting, niet recht
streeks, cloch enkel door het optreden 
van een tussenfactor, de hypothetische 
l:leslissing van de openbare overheicl ten 
gevolge van de op haar uitgeoefende 
clrukking, politieke g·evolgen met zich kon 
brengen, en dat het materieel element, 
dat het politiek misdrijf kenmerkt, in 
onderhavig geval ontbreekt; 
· Dat het middel niet kan aangenomen 

worden; 
En overwegende dat de substantii:He of 

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

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

13 Juni 1951. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vet·slaggevet·, H. Sohier. 
- Gelijkl·u-iclende concl1tsie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Simont en Rolin 
(deze laatste van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

l" KAMER. - 14 Juni 1951 

BEWIJS. - BUIWERLIJKE ZAKEN. - AAN 
DE AKTEN VERSQHULDIGD GELOOF. - INTER
PRETATIE VAN DE STATUTE!! VAN EEN VENNOOT
SQHAP. - INTERPRETATIE VAN EEN CONTRAC'l' 
VAN DIENSTVERHURING. - INTERPRETATIE DIE 
MET DE TERMEN VAN DIE AKTEN VERENIG
BAAR IS. - GEEN SOHENDING VAN HET AAN 
DE AKTEN VERSOHULDIGD GELOOF. 

Schendt het aan de ctlcten ve·rschuldi_qd 
geloof n·iet, de dom· de t·echtet· gege·ven 

(1) Vaste rechtspmak. Zie onder meer verbr., 
23 Mei 1950 (A,.,·. Ve•·b•·., 1950, biz. 598; Bull. 

interpretaUe van de statttten van een 
vennootschap, alsmede VQ;n een contract 
van dienstverh1wing, zo de intet·pretatie 
met de te·rmen vcm d·ie alcten verenig
baar is (1). 

Ee·rste zaalc. 

(HORIOKX, T. JANSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden. 
arrest, op 3 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 301, 1134, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 126 tot 128 van 
de wetten op de handelsvennootschappen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 30 November 1935 en titel IX van 
boek J vormencl van het Wetboek van 
koophanclel, en 97 van de Grondwet, door
dat het arrest beslist dat << de vereffeni.ng 
van de lmwelijksgemeenschap van nu af 
niet in staat blijkt om voor verweer
ster aanmerkelijke inkomsten op te bren
gen » en, bijgevolg, aanlegger veroordeelt 
om aan verweerster, bij toepassing van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 
een uitkering tot onderhoud van 7~500 fr. 
per maand te betalen, om reclen (lat de 
waarcle van de aandelen in de personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heicl << Emaillerie Howoco », welke aan 
verweerster toekome1i ten gevolge van 
de vereffening van de gemeenschap die 
tussen de partijen bestaan heeft- waarde 
welke op de algemene vergadering van 
de vennoten op 5.000 frank per aandeel 
vastgesteld werd - des te mincler zeker 
schijnt wat verweerster aangaat claardeze 
er, in voorkomencl geval, luiclens de statu
ten slechts met de instemming en de goed
keuring van de algemene vergadering zal 
kunnen over beschikken », clan wanneer, 
luidens artikelen 12, 14 en 16 van de sta
tuten van de personenvennootschap . )llet 
beperkte aunsprakelijkheicl « EmailH~rie 
Howoco », zo een overdracht van aandeien 
in de vennootschap de toestemming niet 
bekomt van ten minste de helft der ven
noten welke in het bezit zijn van drie 
vierden ten minste van het kapitaal, na 
aftrekking van de rechten verbonden 
aan de aandelen waarvan de overclracht 
voorgestelcl wordt, de vennoten welke hun 
toestemming geweigerd hebben er toe ver
plicht zijn de waarde van de aandelen, 
waarvan de overdracht verzocht werd, 
terug te· betalen, en dati wanneer de af
koopprijs die is welke door de laatste 

en PAsrc., 1950, I, 675); 16 October 1950 (Bu.ll. 
en PASIC., 1951, !, 55). 
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:algemene vergadering vastg·esteld wercl, 
doordat het bestreden arrest dientenge
volge ~ door te verklaren dat de waarde 
van de aandelen, zoals zij door de al
_gemene vergadering is vastgesteld ge
weest, onzeker is omdat naar luid van 
de statuten, de vergadering zou kunnen 
weigeren de overdracht van de aandelen 
toe te laten, dan wanneer de:;~e weigering 
verweerster precies ·in de gelegenheicl zou 
stellen, deze waarde in ontvangst te ne
men, - aan deze statuten een draagwijdte 
toegekend heeft welke ·met de· termen er 
van onverenigbaar is en zijn beslissing 
niet wettelijk gemotiveerd heeft : 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
de toestancl en de geldmiddelen van ver
weerster onderzoekend met het oog op 
de vaststelling van het bedrng van de 
uitkering tot onclerhoucl welke zij op 
.e;rond van artikel 301 van het Burgerlijk 
W etboek vordert, wat betreft de aamlelen 
in de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Emaillerie Howoco ll, 
die in Augustus 1949 op 5.000 frank 
per aancleel werden geraamcl, verklaart 
dat de winsten van de ve1mootschap voor 
het grootste gedeelte opgeslorpt zijn door 
de bezoldigingen welke toegekencl worclen 
aan aanlegger en aan een llercle, in hun 
hoedanigheicl van beheerders (300.000 fr. 
voor elke beheerder voor het jaar 1948), 
terwijl het overblijvemle gedeelte het 
voorwerp van nieuwe beleg·gingen in ~le 
vennootschap is geweest; dat het er a an 
toevoegt : « dat de waarde . van cle aande
len, zoals zij door de vennoten vastgesteld 
geweest is, {les te minder zeker schijnt 
wat de geintimeerde (hier verweerster) 
aangaat, daar deze luWens de statuten er 
in voorkomend geval, slechts zal kunnen 
over beschikken met instemming en goed
keuring van de algemene vergadering ll ; 

Overwegencle dat het middel in clit 
laatste motief een schencling meent te ont
waren van het geloof verschuldigd nan 
artikelen 12, 14 en 16 van .de statuten van 
de vennootschap, volgens welke, in geval 
de algemene vergadering de overclracht 
niet toegelaten heeft, de vennote1l. die hun 
instemming· geweigercl hebben er toe ver
plicllt zijn de waarde van cle aandelen, 
waarvan de overdracht verzocllt wenl, 
terug te betalen, en cle afkoopprijs clie 
zal zijn welke dooi~ '{ie ·laatste algemene 
vergadering vastgesteld werd; 

Overwegende clat, volgens artikelen 12 
en 14 van de statnten, de aandelen in 
de vennootschap niet kunnen overgedra
gen worden zonder dat de . voorgestelde 
overneme'r door de vellliOten bij een be
P~Ialde meerderheicl aangenomen worde, 
terwijl tegen de weigering van toe
stemming geen verhaal mogelijk is.; dat 
in geval van weigering de overdrager, 

krachtens artikelen 14 en 16 van cle 
statuten, recht zal hebben op de terugbe
taling van de aandelen . in cle ven
IJ,ootschap volgens de afkoopprijs vast
gesteld door de laatste algemene vergade
ring, met clien verstande dat cle belleer
ders evenwel te allen tijde, ten einde een 
nieuwe overdraclltsprijs van de aande
len vast te stellen, een buitengewone 
algemene vergadering kunnen samenroe
pen indien zij achten dat ten gevolge van 
om llet even welke omstandigheicl de 
laatst vastgestelcle waarcle een schomme
ling· van meer clan 10 t. h. ondergaau 
heeft; dat alzo, in geval van terugbeta
ling van de aanclelen, de waarde welke 
er cloor de laatste algemene verga
dering aan toegekencl werd niet. als ze
ker mag· beschouwcl worden, vermits het. 
wijzigen er van van de wil van de ven
noten kan afhangen ; 

Overwegende dat nit llet geheel van die 
statutaire bepalingen blijkt dat verweer
ster, om over haar aandelen te be
schikken, volledig van de vennoten af
hangt, lletzij wat de keuze van de overne
mer betreft, hetzij wat aangaat de vast
stelling van de prijs van de tel·ugbetaling, 
met deze omstnncligheid, in laatstgenoemd 
geval, · dat de waarde van de aandelen 
juist vastgesteld wordt door {liegenen 
welke alleen ze vermogen aan te kopen ; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
derllalve, zonder cle ingeroepen artikelen 
van de statuten te miskennen of de aan· 
geduide wetsbepalingen te schenden, heeft 
kunnen verklaren clat de waarde welke 
in 1949 ann de aandelen in de ven
nootschap toegekencl werd voor verweer
ster des te minder zeker was clam· llaar 
recht van beschikldng over gezegde aan
delen door de statuten beperkt was ; 

Dat llet middel feitelijke grondslag 
mist· 
On~ clie redenen, verwerpt de voorzie

ning ; · veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot ·de vergoecling. van 150 frank jegens 
verweerster. 

14 .Juni 195L - 1° kamer. - Vom·zit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. :___ Versla.yyever, H. Giroul. 

GeUjlcludclencle. eonehtsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleite·1's, HH. V-an Ryn en de Harven. 

Tweecle za.a.l;;. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ADOLPHE DELHAIZE, 
'f. DEHRE EN ANDEREN.) 

·ARREST. 

. RET. HOF ; - Gelet op het bestrecJen 
arrest, op 23 Deceml:ier 1949 door het Hof 
van •. beroep te ~Brussel gewezen; · ·· 
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Over beide middelen te zamen : het 
eerste : schencling van de artikelen 1134 
1135, 1315, 1322, 1710, 1779 van het Bur~ 
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet 
doordat, na vastgesteld te hebben dat 
aanlegster en verweerder Dehre op 
1 Maart 1944 een dienstcontract gesloten 
hadden, dat verweerder op 18 lliaart 1945 
de clienst van aanlegster verlaten heeft 
dat de door verweerder gepresteercl~ 
diensten op die datum werkelijk een einde 
genomen hebben, het bestreden arrest 
nochtans beslist heeft dat het clienst
contract na 18 Maart 1945 is blijven 
bestaan voor de duur en in de mate van 
de verbintenis om niet te concurreren 
welke verweerder had aangegaan, dan 
wanneer, luidens artikel 24 van het inge
roepen clienstcontract, de verbintenis om 
niet te concurreren ten laste van ver
weerder enkel bij llet verstrijken van 
zijn contract of in geval van verbreking 
er van om enigerlei motief aanvang nam, 
en dan wanneer de duur van cleze verbin
tenis slechts begon te lopen van de dag 
af volgend op de dag· waarop de uitoefe
ning van de functie van zaakvoerder een 
einde genomen had, het bestreden arrest 
alzo aan de overeenkomst van de par
tijen een tegenstrijdige en met haar ter
men onverenigbare interpretatie gegeven 
hebbend, en daardoor de wet van het 
contract, het aan de akten verschuldigd 
geloof en artikel 97 van de Grondwet ge
schonden hebbend : het tweede : schen
cling van ai'tikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, van de artikelen 1 en 2 van de 
besluitwet van 18 September 1945, 1 en 2 
van de besluitwet van 28 Februari 1947, 
20 en 29 van de wet van 7 .Augustus 1922 
en 97 van de Grondwet, cloorclat het be
streclen arrest voormelde besluiten van 
18 september 1945 en 28 Februari 1947 
met terugwerkende kracht toegepast 
heeft op het dienstcontract dat op 
1 Maart 1944 tussen de partijen werd 
gesloten en op 18 Maart 1945 werd ver
broken, doordat het bijgevolg voor recht 
gezegd heeft dat bij toepassing van de 
bepalingen van de besluitwet van 28 Fe
bruari 1947 het in bovengemelcl dienst
contract vervatte beding waarbij ver
weercler er zich toe verbond niet te con
curreren krachteloos was, dan wanneer, 
ten eerste, bij ontstentenis van bijzondere 
bepalingen, de terugwerkende kracht 
van de besluiten van 18 September 1945 
en 28 Februari 1947 niet mocht uitge
breid worden tot een dienstcontract waar
van de uitwerking op 18 Maart 1945 -defi
nitief een einde genomen had, en, ten 
tweede, het bedoeld beding van niet-con
currentie slechts uitwerking heeft ver
kregen wanneer het betwist dienstcon
tract een einde genomen had, en dan wan
neer dit beding het dienstcontract niet 
heeft kunnen doen voortbestaan na het 

definitief vervallen van de wederkerige 
verbintenissen de arbeid te presteren en 
hem te betalen, welke het essentieel voor
werp er van waren : 

Over cle grond van niet-ontvankelijk
heid : 

Overwegende dat verweerders Dehre en· 
.Ackermans er zich ten onrechte op be
roepen dat deze middelen nieuw zijn om 
hieruit te besluiten clat zij niet ontva'nke
lijk · zijn ; 

Overwegende inclerdaad dat, nit de mo
tieven van het bestreden arrest blijkt dat 
de interpretatie van de overeenkomst het 
voorwerp van debatten v66r cle rechter 
over de grond .heeft uitgemaakt, en dat 
deze hierop antwoord verstrekt heeft 
door te beslissen da t indien cle door eerste 
verweercler als bediencle gepresteerde 
diensten op 18 Maart 1945 een eincle ge
nomen hebben, zijn verplichting niet te 
concurreren bleef voortbestaan en dat de 
overeenkomst van 1 l\1aart 1944 in deze 
mate voort haar uitwerking gehad !weft 
en achtereenvolgens onller toepassing van 
de besluiten van 18 September 194[; en 
28 Februari 1947 gevallen is; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheicl 
niet kan aangenomen worden ; 

Over de grond : 
Overwegencle dat de interpretatie welke 

door het bestreden arrest van cle akte 
van 1 Maart 1944 wordt verstrekt geen 
tegenstrijdigheid vertoont en dat, vermits 
zij niet onverenigbaar is met de termen 
van de akte, zij souverein is ; 

Dat de middelen feitelijke grondslag 
missen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een enige vergoeding van 150 frank 
jegens verweerders Fernand Dehre en de 
samenwerkencle vennootschap Fernand 
Dehre, en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens verweerder .Ackermans. 

14 Juni 1951. - 1° kamer. - Voo~·zit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Connart. 
- Gelijkl~tiflende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleite~·s, HH. de Harven, Demeur en 
Van Ryn. 

le KAMER. 14 Juni 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
SCHENDING VAN EEN WETSBEPALING , INROEP1'. 

- J\IIIDDEL DAT NIET AANDUID1' WAARIN DIE 
SCHENDING BES1'AAT. - 0NON1'VANKELIJK
HEID. 

2° MIDDELEN '.rOT VERBREKING. -
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BURGERLIJKE ZAKEN. - i\'IIDDEL DAT ONDER
STELT DAT RET ARREST TOEPASSING VAN ZE
KEHE WETSBEPALINGEN HEEFT GEMAAKT. -
WETSBEPALINGEN DIE NIET TOEGEPAST WER-

- DEN. - i\'IIDDEL MIST IN FEITE. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. -· TERMIJN. - PERSOON IN STAAT 
VAN WETTELIJKE ONTZETTING. - AANVANG
DATUU VAN DE TEHMIJN VAN HOGEH BEROEP. 

1° Is niet ontvanke!ijk, het m'idclel dat de 
schending van een wetsbepa!ing ·inroept, 
zonde·r awn te dniden ~va.arin clie sclwn
rling bestaat (1). 

2° Mist teiteUjlce gron£lslrtg, het miclclel 
gegrmul op cle oncle·rstelling elM het be
stream~ aiTcst toepassing van zekere 
wetsbepalingen heett gemartkt, wa.nnee1· 
l!et arrest ze n•iet lbectt toegepast (2). 

3° In blwgerl:l;ike znlwn loopt cle tennijn 
van hoge1· bemetJ tegen een, in stcwt 
van wetteUjlce ontzetUn,q z·i;incle pel·
soon, slechts vcmaf ae clag ~vaa1·op het 
·vowlti.s cutn z·ifn cu.rntm· of, inclien er 
hem geen benoenul wenl, nan zijn vool·
lopig bew·indvoenle·1· betekend wenl. 
(Wetb. burg. reclltsvorcl., art. 444; 
Strafwetb., art. 22 en 23, aangevuld 
door de wet van 12 Juli 1931; Burg. 
Wetb., art. 509.) 

(NOEL, T. GUILMOT EN SOHELLINX, q. q.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 lVIaart 19i:i0 door llet Hof van 
beroep te J,uik gewezen; 

Over llet eerste miclclel : schending van 
de artikelen 157, 443, 444 van llet Wet
hoek van burgerlijke . rechtsvordering, 
17 van de wet van 25 lVIaart 1876 betref
fende de bevoegclheid, 97 van de Grond
wet, doordat llet bestreden arrest, vast
·stellencl clat het vonnis bij verstek, met 
ontslag van instimtie, op 27 Juni 1945, 
gewezen tegen eerste verweerder, oor
spronkelijke aanlegger, welke pleitbezor
ger had gesteld, op 17 Juli 194i:i aan deze 
pleitbezorger is betekend geweest en dat 
cleze er onregelmatig verzet tegen deed, 
het hoger beroep ontvankeli.ik verklaart 
clat op 15 November 1949 tegen clit vonnis 
werd ingesteld door dame Schellinx, 
tweede verweerster, welke op 15 Juli 
19_46 tot curatrice over eerste verweerder 
aangestelcl werd, dan wanneer de termijn 
om tegen een vonnis hoger beroep in te 
stellen twee maanden beclraagt en, · lui-

(1) Verbr., 23 Februari 1950 (A•~·. Verb•·., 
1950, biz. 418; Bull. en PAsrc., 1950, I, 446). 

(2) Verbr., 17 April 1947 (A•·r. Ve.·b•·., 1947, 
biz. 124; Bull. en PASIC., 1947, I, 160); 19 Au
gustus 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 472). 

dens artikel 443 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvorclering, wat de von
nissen bij verstek betreft, loopt van de 
dag af waarop het verzet niet meer ont
vankelijk is, zoclat in onderhavig geval 
de termijn voor hoger beroep sedert vier 
jaar verstreken was toen het hoger beroep 
ingestelcl wercl : 

Overwegencle clat, na vastgesteld te 
llebben dat het vonnis bij verstek van 
27 .Juni 1945 aan Guilmot en aan diens 
pleitbezorger slechts betekend geweest is 
nadat de veroordeling van Guilmot, 
welke zijn wettelijke ontzetting· medege
bracht heeft, onllerroepelijk geworden 
was, het bestreden arrest, op grond van de 
artikelen 23 van het Strafwetboek en 509 
van het Burgerlijk W etboek, volgens 
welke het beheer van de goecleren van 
de wettelijk ontzette persoon onderwor
pen is aan de bepalingen welke op cle 
voogdi.i over de minderjarigen toepasse
lijk zijn, beslist, overeenkomstig arti
kel 444 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, dat, bij gebrek aan be
tekening van het vonnis aan de wettelijke 
vertegenwoordiger van de ontzette per
soon, de bij artikel 443 van hetzelfde 
wetboek vastgestelde termijnen voor ho
ger beroep tegen Guilmot niet gelopen 
hebben; clat het door zijn curatrice inge
stelde hoger beroep bijgevolg ontvanke
li.ik is; 

Overwegende dat het micldel, voor zo
veel het de schending van voormeld arti
kel 444, van artikelen 17 van de wet van 
25 Maart 1876 en 97 van de Grondwet 
inroept, niet ontvankelijk is doordat het 
niet bepaalt waarin cleze schending be
staat; 

Overwegende, voor het overige, clat het 
midclel naar recht faalt in zover het 
gegrond is op de schending van wetsbe
palingen waarvan de toepassing stilzwij
gend door het arrest werd ·afgewezen ; 

Over het tweede middel : schending van 
ch! artikelen 443, 444, 470, 154, 157, 342, 
343, 344, 345· van het Wetboek van bur
gerlijke reclltsvorclering, 22 en 23 van het 
Strafwetboek, 509 van het Bnrgerlijk 
vVetboek, 97 van de Grondwet, cloordat 
het bestreclen arrest, vaststellend clat het 
vonnis bij verstrek, met ontslag van in
stantie, op 27 Juni 1945 tegen · eerste 
verweerder, alstoen aanlegger welke pleit
bezorger J1ad gesteld, gewezen werd zon
der clat de wettelijke ontzetting waardoor 
eerste verweercler ten gevolge van zijn 
veroorcleling getroffen was, ter kennis van 
de rechtbank of van aanlegger in verbre~ 
king wercl gebracht, beslist dat de bete
kening, welke op 17 en 18 .Juli 1945 aan 
eerste verweercler persoonlijk en aan dien8 
pleitbezorger werd geclaan, de termijnen 
van hoger beroep niet doen lopen heeft 
ten bate van aanlegger in verbreking, aan 
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wie deze ontzetting niet aai:tgezegd ge
weest was, en clat het hoger beroep, dat 
op 15 November 1949 ingesteld werd door 
de curatrice welke op 15 Juli 1946 over 
de ontzette persoon aangesteld werd, 
ontvankelijk is, dan wanneer, vermits in 
de zaak toen zij zicl1 in staat van wijzen 
bevond, een vonnis uitgesproken werd 
tegen eerste verweerder in verbreking 
die, inclien hij door wettelijke ontzetting 
was getroffen zulks noch zelf, noch door 
zijn wet'telijke vertegenwoordigers aan 
aanlegger in verbreking betekend had, 
laatstgenoeinde, van deze wettelijke ont
zetting onwetend zijnde; l1em zelf de ge
wezen beslissing op geldige wijze kon be
tekenen, zoclat deze betekening cle termijn 
van hoger beroev deed -lopen, clan wan
neer de wettelijke ontzetting van een ver
oordeelde hem geenszins al zijn rechten 
of elke bekwaamheicl ontneemt, en hem 
onder meer niet onbekwaam maakt om 
een betekening welke hem worclt gedaan 
in ontvangst te nemen, met de uitwerk
selen die a an dergelijke . betekening ver
bonden zijn ; dan wanneer de ten behoeve 
van cle minderjarige bij artikel 444 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring voorziene uitzondering niet mag uit
gebreicl worden tot de veroordeelde die 
door wettelijke ontzetting getroffen is, dat 
zij evemnin mag uitgebreid worden wan
neer, zoals in onderhavig geval, op het 
ogenblik waarop hem de betekening ge
daan wordt geen curator over hem aan
gesteld was ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de tweevouclige be

wering waarop het gegrond is geen steun 
vindt in net bestreden arrest noch in de 
stukken der .rechtspleging; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede en het clerde onder
dee! te zamen : 

Overwegende dat het arrest de ontvan
kelijkheicl van het door. tweede ver
weerster ingestelde hoger beroep wette
lijk gerechtvaardigcl heeft door te beslis
sen dat de regel, welke bij artikel 444 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering ten behoeve van de niet-ontvoogcle 
minderjarige bepaalcl wenl, 011 de veroor
deelde, welke door wettelijke ontzetting 
getroffen is, toepasselijk is ; 

Overwegende dat er geen reden is om 
uitzondering op deze regel aan te nemen 
in het geval waarin, op het ogenblik 
waarop hem een vonnis betekencl wordt,. 
geen curator over de ontzette persoon aan
gestelcl was ; 

Dat het vonnis dan inderdaad kan be
tekend worden aan de voorlopig bewincl
voenler welke, krachtens de wet van 
12 J uli 1931, aangesteld worclt om voor de 

goecleren van de veroordeelde zorg te dra
gen totdat een curator benoemd is ; 

Dat geen van beWe onderdelen van het 
middel derhalve kan aangenomen · ·wor
den; 

Om die redenen, verwerpt de vo.orzie" 
ning; veroorcleelt aanleggers tot .de kos
ten en tot een vergoecling van 150 franl< 
jegens verweerders. 

14 Juni 1951. - 1c kamer. - Voo·rzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
yoorzitter. - Verslaggever, H. Oonnart. 
- Gelijlcltticlcn(lc conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Hnysse en 
Ansianx. 

2c KAMER. - 18 Juni 1951 

OORI,OG. - VooRLOPIG HEGIEM voor: nro: 
~IILITIE., DE "rERVING EN DE DIENSTVEH
PLICHTINGEN. - BESLUI'fWET VAN 30 .JA
NUARI 1941 EN BESLUlTWET TOT SAMENOR
DENING VAN 22 DEOEMBEB 1942, ARTlKE
LEN 21 EN 22. - BEPALINGEN DIE DE AAN DE 
:I.IILITAIRE VERPLIOH'l'INGEN ONDERWORPEN 
BELG, DIE ZICH NIET HEEF'l' LATEN INSOHRI,T-, 
VEN, ALS 'VEDERSPANNIGE llES'l'RAFFEN. -
NIET TOEPASSELIJK OP DEZE DIE SLJCOHTS NA 
HET YEI:STRIJKEN VAN DE YOOR OE INSOHRIJ
VING BEPAALDE TEI:MIJN IN EEN VAN DE BIJ 
DE BESLUITWET BEDOELJlE LANDEN IR AAN-· 

GEKOMEN. 

De bepctl-in.gen vwn (t'J"tikelen ,'81 en 2.Ql vwrt 
de beslnUwet. van 30 Ja-mta1·i 1941 tot 
in.richting vwn een voodopig regiem voo1· 
cle m.ilUie, cle WC1"V·ing en de dienstver
tJUcht'ingen en ·va.n de be.~l·nitwet tot su
menorclening vwn 22 Decembe·r 1942, 
die (tls weclerstJannirJc best?·affen cle 
nan (lc milita·ire ve·i·pUchtingen onder
·wo·rpen Belg clio zoncler ,qelclige reclcn 
zich niet, overeenlcomstig (Wtilcel 4 van 
gemelde besluit~vetten, binnen cle ge
stelcle tenn-i:in, heett laton inschrij·ven, 
zi.;in niet toepnsseUjl.; op doze wellcc 
slechts is eon van de bij dit artilcel 
becloelcle lanrlen is (tan.gelcom.cn na ver
loop van cle termijn binnen wellt:e cle 
(tlclna·r 1JC·rbUjf hou.clencle Belgen ri·ich 
moesten lnten Insclwijven. 

(BAELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op '17 .Januari 1951 door het Mili
tair Gerechtshof gewezen ; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2 en 4 
van het Strafwetboek, 2, 4, 21, 22 van d~ 
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besluitwet dd. 30 Januari 1941 tot inricb
ting van een voorlopig regiem voor de 
militie, van de besluitwet dd. 8 Mei 1941 
tot verleng·ing· van zekere inschrijvings
termijnen in zake militie, doordat het 
bestreden arrest aanlegger wegens << in
brenk op artikelen 2 en 4 van de besluit
wet van 30 Januari 1941 Jl veroordeelt om 
<< te Lissabon (Portugal) of elders in een 
land waar een Belgisch cliplomatiek ver
tegenwoordiger is geaccrediteerd, vanaf 
8 Januari 1942, als Belg, tussen 18 en 
45 jaar oud zijnde, onclerworpen aan de 
militaire verplicbtingen en verblijf J:tou
dende in een land waar een Belgiscb di
plomatiek vertegenwoordiger is geaccre
diteerd, geweigerd te hebben zich in de 
wervingsreserve te la ten inschrijven bij 
een Belgische ambassade, gezantschap of 
consulaat Jl, na in feite vastgestehl te beb
ben dat aanlegger .zich niet liet « inschrij
·ven binnen de alclaar gestelcle termijnen, 
'in owlerhavig· gevnl tnssen 1 Januari 
1942, datnm van de aanlwmst van betichte 
te Lissa bon, en 1l1 Maart 1942 Jl; clan 
wanneer de in de betichting omscbreven 
·en door het bestreden arrest aangenomen 
feiten onder toepassing van g·een straf
wet vallen, en namelijk niet onder deze 
van de besluitwet del. 30 Januari 1941, 
die slecbts de inscbrijving beveelt (art. 4) 
van cle Belgische Staatsbnrger << verblijf 
houclend in een land waar · een Belgisch 
diplomatiek vertegenwoordiger is geaccre
diteerd Jl en dit « binnen de drie maan
den te 1'ekenen van de datum van deze 
bekenclmaking Jl, termijn die door de be
sluitwet van 8 Mei << tot 1 October 1941 Jl 

verlengcl wercl, waarnit volgt dat de Bel
:giscbe Staatsburger, die slechts Olf 1 Ja
nuari 1942 in zulk een 1 and aankwam, 
niet onder toepassing viel van cle besluit
'wet van 30 Januari 1941 : 

Overwegende dat de recbter over de 
grond, na vastgesteld te hebben clat aan
legger op 1 Januari 1942 te Lissabon is 
nangekomen en zicb op 30 September 

1944 vrijwillig bij de Belgiscbe zaakge
lastigde te Maclricl aangeboden heeft om 
:zicb ter beschikking van de Belgische 
overheden te ste1len met verzoek om zo 
spoedig mogelijk bij bet leger ingelijfd 
te worden, hem schulclig verklaart aan 
het hem ten laste gelegde misdrijf (i. e. 
zonder geldige reden nagelaten te hebben 
zicb in de wervingsreserve te laten in
.scbrijven tussen 1 J anuari 1942, datum van 
zijn nankomst te Lissabon, en 31 M.anrt 
van voormeld jaar) en, clienvolgens, het 
·door de krijgsraacl gewezen vonnis van 
veroordeling be,restigt ; 

Overwegencle dat, naar luid van arti
kel 2 van de besluitwet van 30 Januari 
1941 tot inrichting van een voorlopig 
Tegiem voor de militie, de werving en 
de dienstverplichtingen (besluitwet van 

22 December 1942 tot samenorclening van 
de verschilleJlde besluiten betreffende 
bovenbedoeld voorlopig regiem), alle Bel
gen van 18 tot 45 jaar, zelfs de reeds 
voor goed vrijgestelden, aan de militaire 
verplichtingen onderworpen zijn behalve 
bij lichamelijke ongeschiktheid ; 

Dat artikel 4 van de besluitwet aan elk 
Belgisch Staatsburger van 16 tot 45 jaar, 
verblijf homlend in een land waar, het
geen ter zake het g·eval is, een Belgisch 
cliplomatiek vertegenwoordiger geaccredi
teerd is, oplegt zich binnen de daartoe 
door de besluitwet bepaalde termijnen bij 
een Belgische ambassade, gezantschap of 
consulaat te doen inschrijven; 

Overwegende dat, luidens artikel 21 
van de besluitwet, wederspannig geacht 
wordt te zijn hij die, zonder geldige 
reden, zich nfet, overeenkomstig arti
kel 4, binnen de aldaar gestelde termijnen 
laat inschrijven en dat, krachtens arti
kel 22, de :weclerspannige met een jaar tot 
drie jaar gevangenis wordt bestraft; 

Dat uit het vorenstaande blijkt dat de 
besluitwet niet het louter gebrek aan aan
gifte ter inschrijving strafbaar heeft ge
steld, maar het verzuim zich binnen· (le 
claartoe gestelde termijn te doen inschrij
ven, waarnit volgt dat zo, in een bepaald 
geval, de besluitwet geen termijn heeft 
gesteld binnen welke de belanghebbencle 
zich tot bovenbecloeld eincle moet aanmel
den de niet-aangifte ter inschrijving on
bestraft blijft; 

Overwegende dat het geval van de Bel
giselle staatsburger die in een van de 
in de eerste alinea van artikel 4 van de 
besluitwet bedoelde landen slechts is 
aangekomen na verloop van cle termijn 
binnen welke de aldaar verblijf houdende 
Belgische dienstplichtigen zich moesten 
aanmelden, niet door de besluitwet is 
voorzien; 

Overwegende dat, wijl het militair 
gerechtshof desniettemin heeft beslist dat 
aanlegger zich tussen 1 Januari 1942, da
tum van zijn aankomst te Lissabon, en 
31 Maart 1942 had moeten inschrijven, 
het de oorspronkelijk in artikel 4, ali
nea 4, van de besluitwet van 30 Januari 
1.941 gestelde termijn van drie maanden en 
cUe trouwens door cle besluitwet van 
8 Mei 1941 gewijzigcl werd, analogisch 
op een door de besluitwet niet voorzien 
geval beeft toegepast en, {lienvolgens, cle 
nrtikelen 9 van de Gronclwet, 1, 2 van 
bet Strafwetboek, 4, 21, 22 van de be
sluitwet van 30 Januari 1941, door de 
besluitwet van 22 December 1942 samen
geordend met de besluiten die het gewij
zigd bebben, heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat wijl de wetg·ever de 

termijn niet beeft bepaald binnen welke 
de Staatsburger, die zich in bovenbe
cloelde omstandigheden bevond, zicb had 
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moeten l a ten inschrijven, het -ten Iaste 
van aanleg-ger gelegde feit .in geen geval 
een misdrijf uitmaken kan ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt dat onderlla vig arrest zal 
worden overgeschreven iu de registers 
van het Militair Gerechtshof en dat mel
ding er van zal- worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; I aut 
de kosten ten laste van cle Staat; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

18, Juni 1951. - 2° kamer. - Voo1'Zit
ter, H. vVouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slctgge·ve1·, H. Simon. 
- GeUjlclwiclende oonoltts·ie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. - Pleite·r, H. della Faille d'Huysse. 

2c KAMER. - 18 Juni 1951 

VOORZIENING IN YEilBREKING. 
TERJIIJ,JN, - STHAFZAKEN. - ARRES1' DAT 
F.EN EIS TOT WRAKING VERWERPT. - VOOH
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. - 0NON'l'
VANKELIJKHEID. 

Is niet ontvctnlceU,ik, cle vooTz·iening v661' 
(le einclbesUssing ingesteld tegen een 
ct1'·rest rl(tt zich e'/'toe bepe1·l>.t een eis tot 
·wrctking te venoeqJen (1). 

(BERNAE}{TS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 22 Maart 1951 door het Militair 
Gerechtshof gewezen; 

Overwegencle clat het bestretlen arrest 
een vonnis van de Krijgsraad te Brussel, 
zetelende te Antwerpen, bevestigt, waar
bij aanleggers eis strekkende tot wra
king van de heer Vandercruysse, voor
zitter van de eerste kamer van de Krijgs
raad, bij de verdere behandeling van het 
tegenover aanlegger ingesteld gecling, niet 
toelaatbaar wercl verklaard, en aanleg
ger tot een geldboete van 2.000 frank en 
tot de kosten veroordeeld wercl ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
geen g·eschil betreffencle de bevoegdheicl 
beslecht en geen einde stelt aan de 
tegen aanlegger ingespannen vervolgin
gen; dat het geen eindbeslissing uit
maakt naar de zin die in artikel 416. van 
het Wetboek van strafvordering aan tlit 
woord worclt gegeven; clat het, derhalve, 
bij toepassing van die wetsbepaling, v66r 

(1) Verbr., 1 Maart 1948 (A''''· Ve1·b1'., 1948, 
blz. 118; Bull. en PAsrc., 1948, I, 134). 

tle einclbeslissing, geen aanleiding tot 
voorziening in verbreking geven kan; 

Overwegende dat de voorziening, welke 
v66r de eindbeslissing wercl ing·esteld, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwer11t de voorzie-
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

18 Junl 1951. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - ve,·slaggeve1·, H. Vander
mersch. Gelijkln.Zdende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 18 Juni 1951 

1° YOORZIENING IN YERBREKING .. 
- VOR~L - iVIILITIEZAKEN. - VoOHZIENING 
.AAN DE NliNISTEU VAN BINNENLANDSE ZIIKEN 
OPGESTUURD. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIJ1JNING IN VliJRBREKING. 
- iVIILil'IEZAKEN. - YOORZIENING NAMENS· 
ZIJN ZOON DOOR EEN VADER INGESTELD. -
0NONTVANKELIJICHEID. 

1 o De voo1·zienht(J teuen cen 1JesU .. 1s·inrJ 
vctn de Hoge Militiemctd, (Ue niet nctct1' 
(le grif]ie vun het H of V(tn ve·rb)'elcfng 
1n(UW (UI!n cle JJ1iniste·r van binn.enland.se 
zMcen wenl opuestnnnl, ·is niet ont
vunlceUj k (2). (Bi.i ko)linklijk besluit 
van 15 Februari 1937 samengeordende 
wetten, art. 44.) 

2° ls niet ontvun.lcelijk, cle doo1· een va.de1· 
nctmens z·ijn zoon te,qen een bes/.issinrr 
·vnn de Hoge MiliUemcul ·ingestelcle· 
1JOorz·iening, W(tnnee·r (le vctde1· dcta·r
toe niet vctn een ll'ijzondere lctst rloet 
bUjlcen (3). (Bij koninklijk beslnit van 
15 Februari 1937 samengeordencle wet
ten, art. 44.) 

(DESMET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 6 Maart 1951 door de Hoge· 
Militieraacl gewezen; 

I. Wat betreft de voorziening door aan
legg·er ingesteld op 28 Maart 1951 : 

Overwegende dat, naar luicl van arti
kel 44 van de militiewet, de voorziening
in verbreking tegen de beslissingen van 
de hoge militieraad, op straf van nietig
heicl, bij aangetekencle brief door cle mili-

(2) Verbr., 18 September 1939 (/Jnll. en 
PASIC., 1939, I, 378). 

(3) Verbr., 14 November 1949 (A1·r. T'e·rb1·., 
1950, biz. 132; Bull. en PAsrc., 1950, I, H7). 
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den naar de griffie van het Hof van ver
breking moet worden gestuurd; 

Overwegencle dat de aangetekende brief, 
waarbij aanlegger zijn voorziening heeft 
ingesteld, naar het Ministerie van binnen
landse zaken werd gestuurd; 

Overwegende dat cle voorziening, der
halve, niet ontvankelijk is; 

II. Wat betreft de voorziening, gedagte
kend op 10 ·April 1951 : 

Overwegende dat cle voorziening, na
mens aanlegger door dezes vader, Richarcl 
Desmet, wercl ingesteld, doch dat uit 
geen enkel stuk waarop het Hof acht ver
mag te slaan blijkt dat door de milicien, 
Marcel Desmet, bijzondere last aan zijn 
vader werd gegeven om, in r.ijn naam, de 
voorziening in te stellen ; 

Overwegende dat de voorziening dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen. 

18 Juni 1951. - 26 kamer. -' Voorzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vander
mersch. GeUjkluiclencle conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KillER. - 18 Juni 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
WIJZING NAAR DE MOTIEVEN VAN EEN IN EEN 
ANDERE ZAAK GEWEZEN BESLISSING. - GE
BREK AAN MOTIEVEN. 

I-~ niet wettelijlo gemot-iveerd, het vonnis 
dat z·ich e1·toe bepe1"7ct nacw de mot-ieven 
van een ·in een a·nclere zctak gewezen 
beslissing te venvijzen (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE MECIIELEN, 
T. SCJIROYENS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 23 November 1950 door de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen ge
wezen; 

Overwegende clat de zaken ingeschreven 
op de algemene rol onder 11'"8 916, 917, 
918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 937, 938, 939, 940 en 941 samenhan-

(1) Verbr., 7 October 1915 (Bull. en PAsrc., 
1915-1916, I, 453, en de nota); verbr. Fr. 
(burg.), 30 April 1918 (PAsrc., 1924, II, 72). 

gencl zijn en dat zij dienen te worden g·e
voegd; 

Over het derde middel : schending· van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat de 
bestreden vonnissen slechts genrotiveerd 
zijn bij verwijzing, tussen haakjes, naar. 
een ander op dezelfde -clag uitgesproken 
vonnis, en alclus onvoldoende gemoti
veeru zijn : 

Overwegende dat, volgens artikel 97 
van de Grondwet, elk vonnis de gronden 
nroet vermelden die aan de gewezen be
slissing eigen zijn; da.t de enkele ver
wijzing naar de nrotieven van een an
der vonnis, dat nan partijen vreemd is, 
niet aan de vereisten van de wet beant
woordt; 

Overwegencle derhalve dat, waar de be
streden vonnissen, tot staving hunner be
slissing·en, zich er toe beperken te ver
klaren dat «de politierechter te recht 
beklaagcle zonder kosten heeft vrijg·espro
ken (zie motivering in zake Clues, de dato 
23 November 1950 g-ewezen door deze 
rechtbank) ll, zij niet voldoende zijn ge
motiveerd en de wetsbepaling hebben ge
sclwnclen die in het nricldel is aangeduid; 

Overwegende dat het middel dus ge-
grond is; · 

Om die redenen, voegt de zaken inge
schreven op de algemene rol onder nrs 916, 
917, 91R, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 
926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 938, 939, 940 en 941; ver
breekt de bestreden vonnissen; beveelt 
clat onderhavig arrest zal worden over
g;eschreven in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen en 
clat melcling er yan zal gemaakt worden 
op de kant der vel!nietigde beslissingen; 
veroordeelt verweerders elk tot een zes 
en twintigste van de kosten; verwijst de 
zaken naar de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen, uitspraak doende in lloger 
beroep. 

18 .Juni 1951. - 2" kamer. - Voorzit
te·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla_qgever, H. Vander
mersch. Gel-ijlcluidende coucl-nsie, 
H. Roger Janssens· {le Bisthoven, aclvo
caat-generaal. 

ze KAMER. - 18 Juni 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN VRIJSPRAAK. 
- VOORZIENING, DOOR DE PROCURE"C"R DES 
KONINGS. - GROND VAN NIE'l'-ON'l'YANKEI.I.TK
HEID AFGELEID HlERUIT DA'r DE BESLISSING 
IN ELK GEVAL ZOU GERECJITVAARDIGD ZIJN 
DOOR DE ONWETTELI.JKIIEID VAN IIET KONINK
LIJK BESLUIT WAAR.VAN DE TOEPAS$ING 
VERVOLGD WORDT. - BEWEERDE ONWETTlc-
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LUKIIEID DIE SLECHTS EEN AAN HET MIS
DIUJF VREEMDE BEPALING BETREFT. - VER
WERPING VAN DE GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° JAARLIJKS BliJTAALD VERLOF.
DIAMAN'l'NIJVERHEIIJ. - BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 11 n1EI 1945 DIE EEN BESLISSING 
VAN HET PARITAIR COJ\HTE VERPLICHTEND 
~UAKT WAARBIJ AAN DE ARBEIDERS VAN DIE 
NIJVERHEIIJ ZES BI.TKOMENDE BETAALDE VER
LOFDAGEN WORDEN TOEGESTAAN. - BESLUIT 
DAT NIET INGETROKKEN WERD DOOR DE WET 
VAN 14 JUNI 1948 TOT VERDUBBELING VAN HE1' 
VERLO~'GELD VAN DE BIJ DE BESLU11'WET VAN 
3 JANUARI 1946 VOOHZIENE VERLOFDAGEN. 

1 o Kcvn niet ingewilligd wm·den, cle tegen 
het dom· het openbacw min·iste1'ie, aan
legge1· in ve1·brek·ing, tegen een vonnis 
van vl"ijspnutk ingestelcle voo1·:dening, 
voorgestelde grand van niet-ontvanlw
Ujlcheicl fl'ie worclt afgele'icl hie·mit clat, 
·in cle oncle1·stelling dat cle tegen cle mo
Ueven van het vonnis geoppenle g·rie
'Ven gcgmncl zo~ulen zijn, hct clisposU-ief 
cloor cle onwettelij khcicl 1xtn het lconinlc
Ujk besln-it waM·van clc toepassin{! wonlt 
ve·r·vo/,[!cl ge·recld1!aanU{!d zou bl-i:iven 
·wn-mfee·r cle beweenle onwetteUjlcheicl 
8lechts ecn an1• het misclrijf vreemclc 
bepctlin{! betreft. 

2° De wet van 11r J~tni 1948 tot venlu.lJIJe
Ung, ten belope van cle zes verlotclngen 
voo·rz·ien bij cle lieslt~-itwet van 3 Jamt
aPi 1946, van het floor cUe besl?titwet 
bepaalcl ve1'lOfflelcl, heett noah ~t.itclntlc
lcel!i,ilc noah stirzwijgencl het besl1tit van 
cle Regent van 11 Mei 1946 inget1·olclcen, 
hetweUc het alclcoonl gesloten in cle 
sahoot vcm het Pa1··itctk Oomite voo1· cle 
cliamcvntnijve1·heicl ve1·pliahtencl heett ge
manlct en 1cntahtens hetwellc cle loon
arlieicle1·s vnn cl'ie nijve1·heirl op zes bij
komencle betactlclc vel'lofcln,qen 1·eaht 
hebben. 

(PH_OOUREUil DES KONINGS TE MECHELEN, 
T. OUYLIGN EN ANDEREN.) 

ARRES'J' (1). 

HliJ'J' HOF ; - Herzien het arrest van 
het Hof van verbreking van 30 Januari 
1950, waarbij cle onder nrs 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369 en 370 op de algemene rol inge
schreven zaken werclen samengevoegcl en 
verwezen naar de Correctionele Recht
bank te Mechelen, uitspraak . cloencle in 
hog·er beroep; 

(1) In deze zaak werd op 30 Januari 1950 
een eerste arrest gewezen (An·. Yerb1·., .1950, 
biz. 344; Bull. en PAsrc., 1950, I, 371), 

Gelet op het besLreden vonnis, op 23 No
vember 1950 door gemelde rechtbank ge-
wezen; . 

Over het eerste micldel : schencllng van 
de wet van 14 Juni 1948, cloorclat de recht
bank beweert dat door cUe wet het, doo:c 
de cliamantnijveraars betreffende het be
taald verlof gegeven akkoorcl, dat door 
het besluit van de Regent van 11 Mei 1946 
gesanctionneerd wercl, verbroken wercl, 
omclat zij nooit met de verzwaarde 
voorwaarclen zoals die nit cle nieuwe 
wetsbepalingen voortvloeien zouden in
gestemd hebben, clat, dienvolgens, niet 
meer fian de verplichtingen voortvloeiend 
nit het besluit van de Regent van 
11 Mei 1!!46 zou clienen voldaan te wor
den, en clat, waar de werkgevers in de 
diamantnijverheW voor het betaald verlof 
5 t. h. afdragen en de werkgevers in de 
andere nijverheidstakken tllans insge
lijks slechts 5 t. h. dienen te betalen, 
zij aan hun verplichtingen zouden vol
daan hebben, - dan wam1eer vermeld 
akkoorcl, -flat door de diamantnijveraars 
in de schoot van het paritair comite voor 
cle diamantnijverheicl wercl gesloten en 
later door het besluit van de Regent van. 
11 Mei 1946 gesanctionneerd wercl. enkel 
wercl uitgegeven betreffencle het principe 
van het betaald verlof, gesteld in de 
besluitwet van 3 Januari 1946, waarvan 
de n~tio leg·i.s is geweest nan alle werk
nemers zes dagen betaald verlof te ver
schaffen, uitbetaald naar verlwucling met 
het aantal dagen dat de. arbeiclers ge
werkt hebben, met uitsluiting zoveel 
mogelijk van de tijclperken van onvrijwil
lige werkloosheid tot vermindering van dit 
verlof en met de bekommering, ondanks 
de · perioclische werkloosheid welke in de 
cliamantnijverheid meer dan in de andere 
beclrijven bestaat, aan de arbeiclet's van 
de diamantnijverheid zoveel verlofgelcl 
als aan de werknemers in de andere be
clrijven te doen toekennen, - terwijl de 
wet van 14 Juni 1948 een heel andere be
staansreden heeft, en beoogt al de arbei
ders clubbel betaald verlof te verschaf(en 
om hen de mogelijkheicl te verstrekkeri tij
clens hun vrije dagen het hoofd te bieden 
nan onkosten van ontspanning, tourisme, 
vermakelijkheclen, verlofkleding, enz, zo
dat door de wetten van 14 .Jtmi 1948 en 
7 Juni 1949 geen verbreking van akkoorcl 
kon geschieden : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl, afgeleid uit de beweerde onwette· 
lijklleid van het besluit van de Regent 
van 11 Mei 1946, cloorclat de door de werk
gevers wegens bezolcliging van verlofda
gen versclmldigde bijclrage door dit be
sluit worclt berekend op het brutoloon in 
geld, eventueel vermeerderd met het ge
lijkwaardige van de aan de arbeiders toe
gekende voordelen in natura, - clan wan
neer zulks door de besluitwet van 3 Ja-
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nu~ri 1946 niet wordt toegelaten, vermitH 
art1kel 9 van die besluitwet voorziet dat 
voor al de in artikel 8 bedoelde en am~ 
de besluitwet van 28 December Hl44 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
onderworpen arbeiders de bijdragen we
gens verlofdagen in de door die besluit
wet bepaalde bijdragen begrepen zijn en 
dat, naar luid van artikel 3 van de besluit
wet van_28 December 1944, zoals het door 
de beslmtwet van 3 Aug·ustus 1945 g·ewij
zigd wercl, de bijdragen voor de maat
schappelijke zekerheid op een maximum 
van 4.000 frank en niet op het bedrag van 
de werkelijk uitbetaalcle lonen worden 
berekend: 

Overwegende dat de~ beweerde onwet
telijkheid uitsluitend artikel 8 ·van het 
besluit van cle Regent cld. l1 :Mei 1946 zou 
aantasten; 

Overwegende dat deze onwettelijkheid, 
welke een bepaling zou treffen die slechts 
op de berekening van bet beclrag van cle 
nit te keren bijclragen betrekking heeft, 
aan de andere door het verplichtend ge
maakt akkoorcl, gesloten in de schoot van 
!let paritair comite, genomen schikkin
gen vreemcl zou blijven en name lijk 
aan de verplichting bijkomende verlof
dagen toe te kennen en clienvolgens aan
vullencle bijdragen nit te keren, welke 
wettelijk in uitvoering van artikel 5 van 
de beslui_twet van 3 Januari 1946, door 
het beslmt van de Regent del. 11 Mei 1946 
aan de werkgevers van de diamantnijver
heicl wercl opgelegcl; clat alleen, nadat 
beslist zou g·eworden zijn dat de werkge
vers van de diamantnijverheid verplicht 
zijn de betwiste aanvullende bijclragen te 
betalen, de vraag zou oprijzen op welke 
gronclslag die bijclragen clienen berekend 
te worden ; 

Overwegencle clat de grond van niet
ontvankelijkheicl clienvolgens niet kan 
aangenomen worden; 

Over het miclclel : 
Overwegencle clat niet blijkt dat het in 

de schoot van het paritair comite voor de 
cliamantnijverheicl gesloten akkoord, het
welk door het besluit van de Regent van 
11 Mei 1946 verplichtencl wenl gemaakt, 
door een ander akkoord werd verbroken 
noch dat vermeld besluit cloor een 1ate1: 
b_esluit of door een uitclrukkelijke bepa
lmg van de wet van 14 Juni 1948 ingetrok
ken werd; 

Overwegende, anderzijcls, dat cle be
sluitwet van 3 .Januari 1946 welke de or
ganieke wet betreffencle het jaarlijks 
verlof van de loonarbeiders uitmaakt, 
twee onclerscheiden wettelijke grondre
gelen ·invoert : de ene, waardoor aan cle 
loonarbeiders het recht wordt toegekend 
op een aantal verlofclagen in verhouding 
met het aantal dagen waarop zij gedu
rende het jaar .werkzaam zijn geweest, 
doch dat niet minder clan zes dagen voor 

twaalf volledige arbeidsmaanden bedra
gen ·mag ; de tweecle, waarbij hun voor 
elk van de toegekencle verlofdagen eeri 
verlofbezolcliging gelijk met hun normaal 
dagelijks loon verzekerd wordt; . 

Overwegende clat, waar het besluit 
van de Regent van 11 Mei 1946 aan de ar
beiclers van de cliamantnijverheid, bene
vens de zes door de besluitwet van 3 .Juni 
1946 voorziene verlofclagen, zes bijkomende 
verlofdagen heeft toegestaan, het enkel van 
de eerste .van beide bovenvermelde grond
regelen afwijkt; dat het geen afwijking 
van cle tweecle grondregel instelt, en zulks 
niet wettelijk . doen kon, vermits, naar 
luicl van het verslag aan de Regent betref
fende de organieke besluitwet van 3 Ja
nuari 1946, de paritaire comite's slechts 
bij toepassing van artikel 5 van die. bee 
sluitwet gemachtigcl worden, het aantal 
verlofdagen te vermeerderen op voor
waarde dat het beclrag van de door de 
besluitwet voor elke verlofclag bepaalde 
verlofbezolcliging gehandhaafcl blijft en 
de aanvullende verlofbezolcliging wegens 
de bijkomende verlofdagen door de be
trokken werkgevers wonlt afgedragen · 
dat het besluit van de Regent van 11 Mei 
194G overigens cleze tweede gronclregel 
heeft toegepast en geeerbiedigcl, waar het, 
ten gevolge van de overeeng·ekomen ver
clubbeling van het aantal nan de arbeiders 
van de cliamantnijverheicl toegekende ver
lofdagen, de verdubbeling· voorziet van 
de bijdrage van 2 t. h., welke door de 
organieke besluitwet van 3 Januari 194G 
wegens llet toekennen van zes wettelijke 
verlofdagen aan de werkgevers was opge
legd tot waarborg van de uitkering van 
de erbij betrokken verlofbezoldiging; 

Overwegende aldus dat, indien de 
loonarbeiders van de diamantnijverheid 
hun recht op een bepaald aantal verlof
dagen putten in de· schikkingen van het 
akkoord dat {loor het besluit van de Re
gent van 11 Mei 1946 verplichtend wercl 
gemaakt, zij niettemin nimmer hebben op
gehouden hun recht op de erbij betrokken 
verlofbezolcliging uitsluitend te vinden in 
de organieke besluitwet van 3 Januari 
1946, welke niet alleen de verlofbezoldi
g·ing bepaalt, doch · boYendien in haar 
artikel 10 voorziet dat deze verlofbezol
diging vatbaar blijven zal voor aanpas
sing aan de noodwendigheden van het 
vergoeden van de kosten · welke nit het 
verlEmen vim cle verlofdagen voortvloeien; 

Overweg·ende dat de wet van 14 Juni 
1948 daarentegen slechts betrekking heeft 
op de tweede van cle door de organieke 
besluitwet van 3 Januari 1946 gehuldigde 
grondregelen; dat zij de eerste van die 
grondregelen, waarvan alleen door het 
besluit van de Regent van 11 Mei 1946 
wercl afgeweken, onaangeroerd heeft ge
laten, vermits zij enkel wat de door de 
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orgauieke besluitwet van 3 Jauuari 1946 
voorziene zes wettelijke verlofdagen be
treft, verdubbeling of verhoging van de 
verlofbezoldigingen oplegt; 

Overwegende dat, indien, ten gevolge 
van de gezamenlijke toepassing van het 
besluit van de Regent van 11 Mei 1946 
en van de wet van 14 Juni 1948 wegens 
betaalde verlofdagen aan de cliamantnij
verlleicl, een zwaarclere last wordt opge
legd dan aan de andere nijverlleden, 
zulks het gevolg niet is van de bepalin
gen van voornoemde wet, doch uitsluitencl 
te wijten is aan het feit clat de cliamant
nijveraars, op een ancler gebied clan cUt 
waarover door deze wet schikkingen wer
clen getroffen, reeds vo6r het inwerking
treclen van die wet, bij een vrij besproken 
overeenkomst, door het toekennen van een 
groter aantal verlofclagen aan hun loon
arbeiclers, een voorcleel hebben verleend 
waarvan de loonarbeiclers van de andere 
nijverheclen niet genoten; 

Overwegende clat claaruit volgt dat de 
wet van 14 Juni 1948 niet met het besluit 
van de Regent van 11 Mei 1946 onverenig
baar is, dat zij het cloor clit besluit 
verplichtencl gemaakt akkoord niet im
pliciet heeft kunnen verbreken en dat het 
besluit van de Regent van 11 .Mei 1946 
voor de diamantnijverheicl verplichtencl 
is gebleven; clat de werkgevers van cleze 
nijverheid clerhalve gehouclen zijn, bene
vens de bijdrage wegens verlofbezoldiging 
welke zij krachtens de wet van 14 Juni 
1948 verschuldigcl zijn, een aanvullende 
bijclrage van 2 t. h. te storten tot waar
borg voor de uitkerhlg van de bijzondere 
verlofbezoldiging welke betrekking heeft 
op cle bijkomende verlofdagen welke zij 
aan hun arbeiclers hebben verleend; 

Overwegende dat het middel clerhalve 
gegrond is ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Me
chelen en clat melding er van zal worden 
gemaakt op cle kant cler vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerclers elk tot 
een acht en twintigste van de kosten; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te .Antwerpen, uitspraak 
cloende ill hoger beroep. 

18 Juni 1951. - 26 kamer. - Voorzit
te?·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, H. Vander
mersch. Gelijlclttidencle conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn 
en Van Leynseele. 

(1) Zie onder meer verbr., 30 Mei 1950 (A?"I'. 
JlerM., 1950, biz. 608; Bttll. en PASIC., 1950, 
I, 688). 

2e KAMER. - 19 Juni 1951 
1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 

.AANSLAG VAN AMB1'SWEGE. GEVALLEN 
WAARIN ER'l'OE KAN WORDEN OVERGEGAAN. 

zo INKOMSTENDEL.ASTINGEN. 
.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ___c BEWIJS YAN 
HE1' JUISTE BEDRAG VAN DE BELASTBARE IN
KOMSTEN RUS'l' 01' DE BELASTINGPLICHTIGE. 

3° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BEOORDELING 
VAN DK BELASTBARE GRONDSLAG WORDT NIET 
AAN HET GEWETEN YAN DE CONTROLEUR-ZET
TER OVERGELATEN. - BEOORDELING MOET OP 
VERMOEDENS STEUNEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - YERMOEDENS 
WAAROP, BIJ ONTSTENTENIS VAN BEWIJS, KAN 
GESTEUND WORDEN. ~ TEKEN)j;N OF INDICIEN 
VAN- KEN HOGERE GEGOEDHEID. - VERGELIJ
'KING l\IET DE NORMALE WINSTEN VAN SOORT
GELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. 

5° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
BEWIJS VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
DOOR 1'EKENEN OF INDICIEN, IN GEVAL VAN 
VERBETERING VAN DE AANGIFTE OF VAN AAN
SLAG VAI'i AMBTSWEGE. - NIETS YEROORLOOFT 
VAN HICT FElT DA'l' DE AC1'IV A OP 9 OCTOBER 
1944 GEACHT WORDEN, VOOR DE EXTRABELAS
TING, VOORT TE KOMEN VAN BELASTBARE IN
KOMSTEN, AF 'l'E LEIDEN DAT, YOOR DE GE
WONE BELASTINGEN, ZIJ GEEN TEKENEN m' 
INDICrEN VAN GEGOEDHEID KUNNEN UITMAKEN. 

6° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
BEWIJS VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
DOOR TEKENEN OF INDICIEN. - VERMOEDEN 
AFGELEID UI1' DE VERGELIJKING VAN HET BE
ZIT OP 10 MEI 1940 EN HET BEZIT OP 9 Oc
TOBER 1944. - EJERSTE BESTANDDEEL VAN DE 
VERGELIJKING UITSLUITEND GESTEUND OP DE 
KRACHTENS AR'J'IKEL 3 VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945 VERMOEDE ACTIVA. 
0NWE'fTELIJKHEID. 

1 o B'ij ?Viet-aang·ifte, 1rij ni.et-hul'ienen van 
cle ve?·antwoordin,qsstnlclcen, bij niet
overleggen van de geV?·aagde inUcht-in
gen of van een ctntwoord binnen de wet
teUjlce te1'1n•ijn, is de administratie ertoe 
gerechtigcl cle belasting van ambtswege 
te vestigen op g?"Oncl van. het vermoede
lijlc bedrag van de belastba1·e inlcom
sten (1). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 56.) 

2° W annee1· rle belastin{/l)lichtige van 
Cl1nbtswege belast worclt, r·u.st de be
wijslast van het j~tiste bedrag van zijn 
belastba1·e inlcomsten op hem zelf (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffencle 
cle inkomstenbelastingen, art. 56.) 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer hoger, 
biz. 59, verbr., 17 October 1950 (Bull. en PASIC., 

1951, I, 71); 5 Juni 1951, (ibid., 1951, I, 673). 
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<Jo De beoo1·deling van· de belnstbare 
g1·ondslng wonlt n'iet, in ueval van aan
slag van ambtswege, ftrm het geweten 
van de oontmleur-zetter ovorgelaten. 
Zij moet op vermoedens ste~men (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 32 en 56.) 

4° De wet voo·rz·iet flftt, bi.i ontstentenis 
van bew·ijs, het beflntg vun de belast
l!a1·e 1:nlcomsten mnu wonlen · afgeleid 
hetz·i:i ~t:it het doo·r de ·infUoUin van ge
uoedhe·icl uUgemanlcte vermoeden, het
zij, wwmwer hot ynnt om. ·inlcomsten die 
lcrachtens pa1'Ctg·ra.nf 1, ctlinen 1, ·van 
ftrtilcel 25 bolastbnfw zijn, ~t.it het floo1· 
de verueUj kinr1 met de nonnale wins ten 
van soo1·tgeU,ilce lJelnsUngpUohtigon uit
gemankte ve·rmooflen (2). (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 28 en 55.) 

l:i 0 Niets voTOoJ·loott ·wit het fait flnt flo 
aotivft op 9 October 194.?, voo·r de ves
tiginu van de extntbelasUng op de in 
om·logstijfl behaalfle excetJtionele inkom
stan, winston en 7mten, wonlen gecwht 
'l!an belftstbare ·inkomsten 'I!001't te lco
me·n, at te lehlen dnt z'ij, met het oog 
op de vestig'ing van de gewone belnsUn
gen, geen vnn de telcenen oj' ·inclieU!n 
:ZOltclen lcmwen ·n1tmalcen ·wnantU een 
hogere gmad vnn gegoeclheid bliilct 
ilan ·nit fle aMtgegeven inlwmsten (3). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 55 ; wet 
van 16 October 19~5, art. 2, par. 3.) 

6° De ndm·inistrnUe heett het I'Ceht niet, 
Mj w'ijze vnn bewijs doo1· ·telcenen of 
indicWn, de fUinslng -in de gewone in
lcomsten op gronfl van de enlcele ve1·ge
lijlcing Mt.ssen het bezit van fle belasting
pliohUge op 10 Mei 1940 en zijn bezit op 
9 October 1944 te vestigen, wnnneer 
zij het ee1·ste bostnnflfleel van die VfW
gelijlcing, hetzij fle omvang vwn het be
zit op 10 Mo'i 1940, heett vastgestelfl, 
niet op g1·ond vnn werlcelij lee of ftnnno
_qeven 'inlcomsten, floch ~t,itsl·nitenfl op 
het bez'it dctt bij toepnssing van arU
lcel 3 vnn de wet van 16 Ooto1Je1· 194.5 
wo1·at vennoed op 10 .il1ei 1940 te heb
ben bestnan. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55; wet van 16 October 1945, art. 2 
en 3.) 

(ADMINISTRATIE VAN FlNAl\'OrEN, T, KIEL.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op llet bestreden 
arrest, op 21 ]'ebruari 1!J50 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1). en (2) V aste rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 27 Juui 1950 (A1T. Ve•·b•·., 1950, blz. 665; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 757).; 5 Juui 1951; drie 

VERBR., 1951. - 40 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet 
55, paragraaf 1, lid 4, 56 en 57bis, van d~ 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
g-en, samengeschakeld door het besluit 
van 3 .Juni 1941, en, voor zover nodig, 
door ~et besluit va~ 31 Juli 1943, 2 van het 
besl.mt van 3 Juh 19~, en, voor zover 
nod1g, van het besluit van 31 Juli 1943 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
daar, waar het bestreden arrest, na te 
llebben . vastgesteld clat verweerder bij 
toepassmg van artikel 56 weg-ens gebrek 
aan antwoord in de wettelijke termijn op 
een bericht van wijziging van ambtswege 
aangeslag-en wercl, het beroep gegroml 
verklaart, de aanslagen en de clirecto
riale beslissing te niet doet op g-rond van 
llet feit dat de administratie zijn winstbe
rekening zou gesteund hebben op vermoe
dens geldende voor de speciale belastin
gen ingevoercl bij de wetten van 15 en 
16 October 1!J45, dan wanneer, in g-eval 
Yan aanslag van ambtswege, cle aclminis
tratie de belasting- op grond van het ver
moedelijk bedrag der belastbare. inkom
sten vestigt, clit wil zeggen op g-rond van 
het door de ambtenaar-zetter in geweten 
bepaald beclrag der belastbare inkomsten, 
zonder dat deze laatste de aanslag volgens 
tekenen of indicien overeenkomstig arti
kel 55, paragraaf 1, lid 4, van de voor
melde samengeschakelde wetten client te 
vestigen; dat, inclien cle administratie ge
meld artikel 55, paragraaf 1, lid 4, heeft 
toegepast, clit wettelijk niet vereist is, 
en zij zich heeft laten leiden door de 
·wens en cle zorg alle willekeur te vermij
den; dewijl, in geval van ambtshalve aan
slag, de, administratie er niet toe gehou
den is de gegrondheid van de aanslag
basis aan te tonen, dam· volgens arti
kel 56 van de samengeschakelcle wetten, 
cle bewijslast van het juist beclrag van 
zijn belastbare inkomsten op cle belasting
plichtige rust; en zelfs, in geval terzake 
artikel 55, paragraaf 1, lid 4, van de sa
mengeschakelde wetten had dienen toege
past te worden - q~tod non ~ de adminis
tratie het recht had voor de vestig-ing van 
de ge.wone belastingen de elementen, 
waarop de door de wetten van 15 en 16 Oc
tober 1945 voorziene vermoeclens bernsten, 
in acht te nemen, even goecl als gelijk 
welke andere tekenen of indicH~n, waarnit 
een hogere graad van gegoedheicl dan nit 
de aangegeven inkomsten zou blijken ; 

Over het eerste onclerdeel : 
Overweg-ende dat, wanneer een aanslag 

in de belasting ambtshalve of anderszins 
wordt gevestigd, de Staat, ten titel vari 

arresten (Bull. en PAsrc., 1951, I, 673, 674 en 
675). 

(3) Ver·br., 10 April 1951 (zie hager, blz. 456; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 545). 
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belasting· niet meer ontvangen mag dan 
hetgeen wettelijk verschnlcligd is; dat cle 
belasting niet volgens willekenrig vast
gestelde grondslagen mag worden bere
kend; 

Overwegende dientengevolge dat, waar 
artikel 5(J van de smnengeschakelcle wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
bij niet-aangiftc, bij niet-inclienen van de 
verantwoordingsstnkken, bij niet-over
leggen van de gevraagcle inlichtingen of 
van een antwoorcl binnen de termijnen 
respectievelijk vastgestelcl bij artikelen 53, 
paragraaf 1, 54, paragrafen 1 en 2, en 55, 
paragraaf 1, voorlaatste en laatste ali
nea's, de aclministratie machtigt de belas
ting . op groncl van het vermoeclelijk be
drag der belastbare inkomsten van ambts
wege te vestigen, deze wetsbepaling, on
clanks zij ·de bewijslast van het jniste 
beclrag der belastbare inkomsten bij wijze 
van tegenbewijs aan de belastingplichtige 
zelf oplegt, nochtans cle administratie niet 
rechtigt het vermoedelijk bedrag der be
lastbare inkomsten op grond van een naar 
eigen goeddunken, alhoewel gewetensvol, 
opgemaakte raming van de ambtenaar
zetter vast te stellen; da t clergelijke 
vaststelling van het beclrag cler belast
bare inkomsten het willekenrig karakter 
zou vertonen dat de wet heeft willen ver
mijden; 

Overwegende dat cle bewljsmicldelen, 
waartoe in geval van ambtshalve te vesti
gen aanslag in de belasting, de aclminis
t.J·atie haar toevlncht vermag te nemen 
om het verm:oedelijk bedrag der belast
bare inli:omsten vast te stellen, wanneer 
het gaat, gelijk in onderhavig geval, over 
inkomsten welke krachtens artikel 25, 
paragraaf 1, fo, van de samengeschakelde 
wetten belastbaar zijn, door cleze wetten 
zelf worden bepaalcl in artikel 28, het
welk voorziet clat, bij gebrek aan bewijs
krachtige gegevens geh!verd hetzij door 
de belastingplichtige, hetzij door de admi
nistratie, de belastbare wi]lsten voor elke 
belastingplichtige znllen worden be]mald 
naar de normale winsten van soortgelijke 
belastingplichtigen en met inachtJJ.eming, 
volgens het geval, van de beoordelingsele
menten welke die bepaling opsomt, alsook 
in artikel 55, paragraaf 1, lid 4, waar
bij, in geval van onjuist bevonden aan
gifte, de raming van de belastbare grand
slag zal worden gedaan volgens tekenen 
of inclicien waaruit een hogere graad van 
gegoedheid clan nit de aangegeven inkom
sten blijkt ; 

Ovenvegende derhalve clat, waar door 
het bestreden arrest beslist wordt da t, in 
geval van aanslag van ambtswege, de ra
ming van het vermoeclelijk bedrag cler 
belastbare inkomsten cc door bepaalcle gel
dige vermoeclens ll moet worden gerecht
vaardigcl, het bestreden arrest de bepa-

ling van artikel 56 van de samengescha
kelcle wetten niet heeft geschonclen: 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat, tot staving van Lle 

beslissing waarcloor het de betwiste aan
slagen te niet cloet, het bestreclen arrest 
vaststelt dat « de aclministratie tekenen 
en indicien atleidt uit de vergelijking 
van het bezit op 10 Mei 1940 en October 
19±4 ll. en clat het oordeelt dat cc het bezit 
op 10. :Mei 1940 enkel op een vermoeden 
berust clat door cle nitzonderlijke wetteu 
van 15 en Hi. October 1945 voorzieu is 
en dat niet tot de gewone belastingen mag 
uitgebreid worden; llat, in afwezig
heid van geldige bewijzen of vermoedens 
van cle- beweercle omv.ang van het be'ilit 
op 10 Mei 1940, de ganse afrekening van 
de administratie van ernstige grond be
roofd is; dat het niet bewezen is Llat het 
bezit op 9 October 1944 nit belastbare 
inkomsten voortkomt, lwt vermoeden van 
Lle wetten van 15 en 16 October 1945 O[) nc 
gewone belastingen van geen toepassiug 
zijnde ll; 

Dat niets veroorlooft nit l!et feit dat 
cle activa op !l October 1!!44, krachtens ar
tikel 2 lid 3, van de wPt van 16 October 
1945 t~r vestiging van Lle aanslag in de 
extr~belasting op cle in oorlogstijd be
llaalde exceptionele i:p:komsten, winsten en 
baten geacht worden van . belastbare in
komsten voort te komen, af te lehlen. !lat 
zij, met het oog op de vestiging van de 
gewone belastingen, geen van de .tekeneu 
of indicien zouden kunnen mtmaken 
waaruit een hogere graad van gegoedhei!l 
dan nit de aangegeven inkomsten zou blij
ken; 

Maar overwegencle dat nit de motive
ring van het bestreden arrest blijkt dat, 
in strijd met wat door aanlegger in het 
middel wordt beweerd, het arrest aan de 
aclministratie l!et recht niet heeft ont
kend als tekenen of indicH~n waaruit een 
l!oge~e graad van gegoecli1eid dan nit de 
aangegeven inkomsten blijkt, de bestand
delen in te roepen waarop de vermoedens 
van de wetten van 15 en 16 October 1945 
rnsten; maar. dat het, in onderhavig ge
val aan de administratie het recht be
twi:'lt, bij wijze van bewijs cloor teken.en 
of inclicH~n, cle aanslag in de gewone m
komstenbelastingen op grond van de en
kele vergelijking tussen llet bezit van .c!e 
belastingplichtige op 10 :M:ei 194~ en ZlJn 
bezit op 9 October 1944 te vestlgen, om 
reden dat het eerste bestanddeel dezer 
vergelijking, hetzij de omvang van hP;t 
bezit op 10 Mei 1940, niet door de .. adnn: 
nistratie op grond van de werkehJke of 
aangegeven inkomsten werd vast¥esteld, 
doch uitslnitend op de bij toepassmg van 
artikel 3 vm1 de wet van Hi October 1945 
vermoede activa en clat dergelijk vei'moe
clen, eigen zijnde aan de stof der nltzon-
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derlijke belastingen, niet tot de gewone 
belastingen kan worden uitgebreid; 

Overwegende ·cdat, waar het bestreden 
arrest, in onderhavig geval, beslist heeft 
dat de administratie niet gerechtigd was 
verweerders aanslag 'in de gewone inkom
stenbelastingen op groncl van cle enkele 
vergelijking tussen zijn bezit op 10 Mei 
1940 en zijn bezit op 9 October 1944 te ves
tigen, het de wetsbepalingen niet heeft ge
schonclen die in het miclclel worden aange
wezen; 

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

19 .Tuni 1951. - 26 kamer. -· Vom·zUter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve'[§laggever, H. Vander
mersch. Gel!ijlcluidende conclnsie, 
H. Ganshof van cler Meersch, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2° KAMER. - 19 Juni 1951 

1° lNKOMSTENBEI_,ASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - DOOR m~ BELAS
'I'lNGPLICH'l'IGE 1'E BRENGEN BEWIJS VAN 
HE'l' JUIS'l'E BEDRAG VAN ZIJN BELAS'l'BARE IN
KOMS'l'EN. - MAKEN DE DOOR DE BELAS'l'ING
PLICH'l'IGE VOORGEBRACH'l'E ELEMEN'l'EN DA'l' 
BEWIJS UI'l' ? - SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RECH'l'ER OVER DE GROND. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN RECH'l'S'l'REEKSE IJELAS'l'INGEN. -
MIDDEL DA'l' 'l'EGEN EEN OVERBODIGE REDEN IS 
GER.ICH'l'. - 0NON'l'VANKlcLIJK MIDDEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ZAKEN VAN RECH'l'
S'l'R.EEKSE BELAS'l'INGEN. - ARHES'l' DA'l' DE 
AANSLAG VAN EEN BELAS'l'INGPLICH'l'IGE IN DE 
GEWONE BELAS'l'INGEN 'l'E NIE'l' DOE'l'. - An
RES'l' DA'l' BESLIS'l' DA'l' DE BIJ DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945 VOOHZIENE VERMOEDENS 
AAN DE EX'l'RABELAS'l'ING EIGEN ZIJN. - AR
HES'l' DA'l' NIE'l' VAS'l'S'l'EL'l' DA'l' DE ADMINIS
TRA'l'IE OP DER.GELIJK VEHMOEDEN GES'l'EUND 
HEEFT. - NIE'l' WE'l''l'ELIJK GEMO'l'IVEERD 
AHRES'l'. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ZAKEN VAN RECH'l'
S'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. - BESLISSING OP 
DlffiBELZINNIGE HEDENEN GESTEUND. - GE
BR.EK AAN REDENEN. 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
21 Maart, 25 April en 27 Jnni 1950. (A1•r. 
Yerbr., 1950, blz. 482, 530 en 665; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 516, 587 en 756); 10 April 1951 
(zie hoger, blz. 462; Bull. en PAsrc., 1951, I, 
552). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer·verbr., 

1° De rechter over de grand beoordeelt 
8o7tvm·ein of cle elementen voorgebracht 
door een belastingplichtige, die van 
ambtswege belast wercl, het bew·ijs van 
het jniste bedrag van zijn bela.stbare 
inlcomsten hebben geleverd (1). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 56, al. 2.) 

2° Is, bij geb1·elc aan belang, niet ont
vqnkelijk, het midclel dat tegen een 
overbodige 1·eclen van het bestreden ar
rest is gericht (2). 

3° Is niet wettelijlc gemotiveerd, het ar-
1·est dat als onwett13Ujk de aanslagen 
van een belastingpUchtige in de gewone 
belastingen te n·iet doet en beslist dat 
de bij de wet van 16 Octobe1· 1945 voOI'
ziene ve1·moedens aan cle ext1·abelastiny 
eiyen zijn, aldus en/eel een 1·egel tormtt
le1·end, zoncler 'Ua.st te stellen dat, in 
onclerhavig geval, cle aclministratie we1·-
7celij 7G op een- van clie veTmoedens ge
stettncl heeft. (Grondwet, art. 97.) 

4° Schendt artilcel 97 van cle G1·ondwet, 
het ar1'est waa1·van cle beslissing op dtlb
belzinnige 1·edenen geg1'0nd is (3). 

(ADMINISTRATIE VAN FINANClEN, 
1'. HENDRICKX.) 

AHHES'l'. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schencling van 
cle artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
2, paragrafen 1 en 3, en 19 van de wet 
van 16 October 1945 houclende invoering 
van een extrabelasting op de in OOl'logs
tijcl ·behaalcle ·exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, en tevens van de artike
len 26, paragraaf 3, en 55, paragraaf 1,. 
alinea 4, van de wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 31 .Tuli 1943, doorclat het 
bestreden arrest de beslissing en de liti
gieuze aanslag in zake extrabelasting te 
niet doet, om reclen clat de aclministratie 
ten onrechte cle gezinskosten aan het geld
bezit van verweercler toevoegt om het be
drag van zijn belastbare exceptionele 
winst te bepalen, clan wanneer deze gezins
kosten niet begrepen zijn onder de door 
cle wet bel)aalcle vermoeclens en bewuste 
kosten zijn kunnen betaalcl worden door 

30 Mei, 26 en 29 Juni 1950 (An·. T7 e?"bT., 1950, 
blz. 608, 656' en 681; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
688, 748 en 776). en 13 Jnli 1950 (Bv.ll. en PAsrc., 
1950, I, 831). 

(3} V aste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
13 November 1950 (Bull. en PASIC., 1951, I, 150). 
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middel van ontvangsten die niet belast
baar waren : 

Overwegende dat, tot staving van de 
beslissing, waarbij het de betwiste aan
~lag in de extrabelasting te niet doet, 
welke, ambtshalve, overeenlwmstig het 
voorschrift van artikel 56 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, op gronll van llet vermoe
tlelijk bellrag der belastbare winsten 
gevestig-cl werd, llet bestreden arrest zich 
er toe niet beperkt te verklaren dat, bij 
llet berekenen van het vermoellelijk be
rlrag van verweerders belastbare winsten, 
« de administratie ten onrechte de gezins
kosten aan het gelclbezit van eiser (hier 
verweercler) toevoegt ll; dat llet bovendien 
vaststelt dat << eiser, clie bij toepassing 
van artikel 56 van ambtswege in de extra
belasting aangeslagen wercl, het bewijs 
van het jttiste bedrag van zijn belastbare 
winsten geleverd lleeft ll; 

Overwegemle da t dev.e souvereine vast
stelling van de rechter over de grond 
volstaa t om zijn beslissing te rech tvaar
cligen; 

Overwegende dientengevolge dat, in on
derhavig geval, de beweegreden, waarbij 
het bestretlen arrest de berekening van de 
ndministratie nagaat, slechts een overbo
clige motivering uitmaakt, en dat het mid
del, waardoor deze beweegreden wordt 
bestreden, als zonder belang· voorkomt; 

Overwegencle dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het tweede middel : schemling van 
de artikelrn 97 en 112 van de Grondwet, 
26, paragraaf 3, en 55, paragraaf 1, lid 4, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bi.i beslui
ten van 3 .Tuli 1941 en 31 .Tuli 1943, 7 van 
voormelcle wet van Hi October 1945, en, 
voor zovcr noclig, 1 van cle wet van 
30 Mei 1!l49 houclende wijziging oncler 
meer van laatstbecloelde wet van 16 Octo
ber 1945, doordat het bestreden arrest : 
1 o de beslissing en de litigieuze aanslagen 
in zake gewone inkomstenbelastingen te 
niet duet om de dnbbele reden dat de 
administratie niet steunen mag op de door 
de wet van 16 October 1!l45 ingestelde ver
moedens om de sommen, clie nit deze ver
moedens blijken, als voortkomende nit 
belastbarc winsten te beschouwen, en dat 
cle vorenbedoelde gezinskosten niet ann 
lle belastbare winsten mogen worden toe
gevocgcl; 2° verwarringen E>n dubbelzin
nigheden bevat : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat, na te hebben aange

nomen dat de « administratie, in bezit van 
de door de belastingplichtige tot toepas
sing van de wet van 16 October 1945 inge
diencle aangifte van zijn activa op 9 Oc
tober 1!l44, volgens artikel 16 van die wet 
gerechtigd was die aangifte voor het be-

rekenen van de gewone inkomstenbelastin
gen te gebruiken ll, het bestreden arrest 
aan de aclministratie het recht betwist 011 
de door deze wet ingestelcle vermoedens 
te steunen om het bedrag van verweerders 
activa vast te stellen en de sol1111len, 
waarop cleze vermoedens worden toege
past, aan te zien als voortkomend van Jw
lastbare inkomsten ; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
ecllter de elementen niet bepaalt welkc 
de vermoedens, eigen nan de door de wet 
van 16 October 1943 ingevoerde belasting, 
zouden uitmaken wuarop de aclministratie 
verweerders aanslag in de gewone belas
tingen zou llebben gegrond; dat llet zelfs 
niet vaststelt dat de administratie in on
derha vig geval op een nm die vermoedens 
zou hebben · gesteund, en dat het zich er 
toe beperkt een regel nan te wijzen; dat 
het alclns het Hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn toezicht over de wettelijkhekl 
van de bestrPden beslissiug nit te oefenen; 

Overwegende clat het eerste ondercleel 
van het middel gegroncl is; 

Over het tweecle ouclenleel : 
Overwegende dat, wat bPtrcft de gezinR

kosten, llet bestreden arrest zich er toe 
beperkt te verklaren « dat zij reeds in de 
aangegeven. inkomsten werden begre11en )) ; 

Overwegende dat nit clie enkele beweeg
reden niet kan worden afgeleid of de 
rechter over de grond souverein in feite 
lieeft vastgestelcl clat verweerders gezins
kosten het bedrag der aangegeven in
komsten niet overscllrijden en dat hct 
inkomstenaandeel dat verweerder aan 
zijn gezinskosten lleeft besteed werkelijk 
in de aangcgeven inkomsten is begrepen, 
ofwel of hij in rechte heeft gcoordeeld 
dat de gezinskosten zodanig· aflumkelijk 
zijn van de aangegeven inkomstcn tla t de 
aclministratie niet gerechtigd kan wezen, 
door een berekening van de gezinskosten 
op een huger bedrag, te bewijzen dat 
verweerders inkomsten werkelijk mcer 
dan de aangegeven inkomsten bedragcn, 
dan wanneer aan de administratie door 
artikel G5, paragraaf 1, lid 4, llet recllt 
wordt toegekend, bij het nazien van cle 
aangifte van de belastingplichtige of wan
neer het ambtshalve een aanslag vestigt, 
de gezinskosten van de belastingplichtigc 
volgens zijn levenswijze te berekenen en 
deze berekening in te rocpen als een van 
de tekenen of inclicHo;n waaruit een hogere 
graad van gegoeclheill dan uit de aangege
ven inkomsten blijkt ; 

Overwegende dat alclus blijkt dat het 
bestreden arrest zijn beslissing op een 
clubbelzinnige motivering lleeft gesteund 
en dat, vermits deze dubbelzinnigheid met 
een ontstentenis van motivering gelijk
staat, het zodoende artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; 
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Overwegemle dat clit onderdeel Yan het 
middel gegrond is ; 

Over het derde omlerdeel : 
Overwegemle dat er noch tegenstrijdig

heid noch dnbbelzinniglleid bestaat tus
sen de beslissing waarbij, een betwisting 
besle<;htend betreffende een aanslag in de 
door de wet van 16 October 1945 inge
voerde extrabelasting, het bestreden ar
rest oordeelt dat de gezinskosten niet on
der de door deze wet ingestehle vermoe
<lens kunnen worden begrepen, en de bc
slissing waarbij, naderhand en afzomlcr
lijk een betwisting beslechtend betrcffende 
cen aanslag in de gewone inkomstenbelas
tingen waarop de wettelijke vermoedens 
van de wet van 16 October 1945 niet toe
vasselijk zijn, het vaststelt dat de som
men welke door verweerder aan zijn 
gezi~skosten werden besteed, in de door 
hem aangegeven inkomsten zijn begrepen; 

Overwegemle, anderzijds, dat de beslis
sing waarbij het bestreden arrest, wat 
betreft de van ambtswege bij. gebrek aan 
aangifte gevestigde aanslag in de extra
belasting, op grond van de bijzondere ver
moedens eigen. aan de extrabelasting, op 
143.000 frank het bedrag bepaalt van het 
vooroorlogs bezit dat aan de extrabe
lasting ontsnapt, en de beslissing waarbij 
het, in zake aanslag in de gewone inkom
stenbelasting, op grond van verweerders 
niet betwiste erkenning, op 215.900 frank 
het bedrag vaststelt van het door ver
weerder gedurende de o01·log ten titel van 
gewone inkomsten verworven bezit, gans 
onderscheiden zijn en insgelijks noch te
genstrijdigheid noch dubbelzinnigheid in
lwuden; 

Overwegende dat het derde onderdeel 
van het mid del aldns in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verbreekt het bestre.
den arrest doch enkel voor zoveel het de 
aanslag in de gewone belastingen heeft 
te niet gedaan en de Staat tot al de 
kosten heeft veroordeeld ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van .het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden ov de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt aanlegger en verweerder elk tot 
de helft van de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

19 ;Tuni 1951. - 2° kamer. -· TToo·rzjtter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vander
mei·sch. GeUjlcllt'idende conclus'ie, 
H. Ganslwf van der Meersch, advocaat
generaal. - PTeiter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 21 Juni 1951 

VONNISSEN EN ARHESTEN. - Bun
GERLIJKE ZAKEN. - HOGER BEROEP. -
TWEE ONDERSOHEIDEN AKTEN VAN BEROEP. -
DE EERSTE UITGAANDE VAN SOM}.!IGE OOR
SPRON:KELI-TKE VERWEEHDERS EN GEIUOII'r 
'l'EGEN DE OORSPRONKELIJKE AANLEGGER. ~ 
DE 'l'WEEDE UITGAANDE VAN DE OORSPRONKE
LIJKE AANLEGGER EN GERICH'!' TEGEN EEN AN
DERE OORSPRONKELIJKE VERWEERDER. -
GEEN STELLING VAN PLEITilEZORGER DOOR DEZIC 
LAA'l'STE GEiNTHH;JCRDJc. - EEN ENKEL OF> 
SOHIL. - HlCRDAGlNG VAN DE NIET-VERSCIII.T
NENDE GElN'l'Il\fEERDE VOOHALEER EEN AHRES'l' 

VAN SAMENYOEGING VAN DE ZAKEN 'VER[) 
GEWEZEN. - TUSSEN TE KOMEN ARREST NIET 
VOOR VERZET VATilAAR. 

TVanneer twee onderscheirlen nlcten ·vnn 
hager be1·oep 1vm·den ingele·id, de eerste 
ltitgaande van sommige oorspron keHjh~e 
ve1·weenlers en ge·richt tegen rlc oo1·
spronlceUjlce aanlegrter, rle tweede nit
gnande van de oo1·spronhoel'ijlce awnlcgger 
en gericht tegen een a:ndere oorstwon
lceUjlce verweenle'l" ·wellce geen Jile-itbe
zorger heett gestelrl, en wann(!er het 01n 
een enlcel gesch-il gnat, en 'Wanneer de 
vonle1·ingen ten ovZ'ichte zo ntn rle ve'l"
schijnende pa1·tijen als van rle niet
verschijnende pa1·Uj hetzelfde voo·rwe1·v 
en clie 1Ht'l"tijen hetzelfde belang hebbcn, 
mag ae ·11!iet-verschijnenae parUj 1·eeds 
v661· aat een aPrest van samenvoeg·iny 
van ae zctlwn werrl gewezen, overeen
komstig a1·tUcel 153 van het Wetboek 
van btt-ryeTUjlce rechtsvonle·l"'ing (Icon. 
besl. nr 300 van 30 Maa·rt 1936, nrt. 8) 
henlaaga wonlen en zal rl'ie herdaginq 
tot gevolg heb ben drtt het t·ttssen te leo
men ctrrest n·iet voor 'Verzet vatbnct1" zar. 
zijn (1). 

(VERYAET, 'l'. YOET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 12 October 1949 en op 
26 April 1950 door het Hof yan beroep te 
Gent gewezen ; 

I. Over het middel gericht tegen het 
arrest van 12 October 1949 : sell ending· 
van artikelen 151, 152, 153 en 470 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
(zoals zij opgesteld zijn sedert llet konink
lijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936), 
1317 tot 1319 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat bij llet bestreden arrest het 
llof van beroep, waarbij tle zaak aanhan-

(1) Zie het aan het koninklijk besluit n' 300 
van 3() Maart 1936 voorafgaande verslag aan de 
Koning (Pasifnomie, 1936, blz. 217, nota; kol. 2)-
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gig wenl gemaakt door twee volkomen af
zonderlijke akten van beroep, de eerste 
door de partijen Voet-Vande Oasteele ge
richt tegen de partij Van Ooeyghem, de 
tweede door de partij Van Ooeyghem ge
richt tegen de partij Vervaet, niette
,genstaande het vaststelt dat de partij 
Vervaet geen pleitbezorger had gesteld, 
jegens deze partij veroordelingen heeft 
uitgesproken, die het op groncl van arti-
1rel 153 nm het Wetboek van burgerlijke 
Techtspleging als zijnde op tegenspraak 
gewezen verklaart, steunende om dit te 
<1oen 011 een aan de partij Vervaet gegeven 
l1erclaging, zonder overigens acllt te slaan 
~)p het feit dat cleze herdaging, v66r alle 
samenvoeging van de zaken gedaan wercl; 
-clan wanneer artikel 153 van het Wetboek 
van bur'gerlijlre recl1tspleging geen toe
}mssing zou kunnen vinclen wanneer het 
:gaat over bij afzonclerlijke alden en in 
!let bijzonder bij afzonderlijke akten van 
beroep v66r de nichter in tweecle aanleg 
ingestelcle procedures, althans wanneer 
de alclus ingeleicle zalren niet v66r de 
herdaging van de niet-verschijnende partij 
het voorwerp van een beslissing van sa
menvoeging hebben uitgemaakt; 

II. En over het miclclel gericht tegen 
!let arrest van 26 April 1950 : schending 
van dezelfcle wetsbepaling·en, en, daaren
boven, van artilrelen 156, 157, 160, 161 en 
162 van !let Wetboelr van burgerlijke 
reclltspleging, cloordat, op verzet door 
nanlegger in verbreking tegen !let arrest 
van 12 October 1949 gericht, - verzet 
11Umelijk gegrond op !let feit dat clit arrest 
ten onrechte ten gevolge van een herda
ging en in de omstancligheden aangeduid 
in de tekst van het voorgaancl middel te 
zijnenlaste veroordelingen op tegenspraak 
had uitgesprolren, het arrest cld. 

. 26 April 1950 het arrest' del. 12 October 
1949 bevestigd heeft door te beslissen dat 
artikel 153 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging op het geval van toe
passing was en dat het verzet clienvol
gens niet ontvankelijk was, clan wanneer 
gezegcl attikel 153 niet van toepassing is 
wanneer het gaat over bi.i afzonderlijke 
alrten in het bijzonder door afzonderlijke 
alrten van beroep v66r cle rechter in 
tweecle aanleg ingestelde procedures, 
nlthans wanneer de aldus ingeleide zaken 
niet v66r de herdaging van de niet-ver
scllijnende partij het voorwerp van een 
beslissing van samenvoeging hebben uit
gemaakt : 

Overwegende dat onder << partijen >>, 
naar de zin van artikel 153 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, gewij
zigcl bi.i koninlrlijlr besluit van 30 IVIaart 

(1) Zie verbr., 20 Maart 1980 (Bull. en 
PAsrc., 1930, I, 168); 21 September 1933 (ibid., 
1933, I, 310); 13 November 1947 (Arr. Yerb1·., 

1936, verstaan worden diegene wellrc in 
hetzelfde geding zijn opgeroepen ; 
. Overwegende dat het artikel 8 van het 

lroninlrlijk besluit van 30 IVIaart 1936 tot 
doel heeft gehad de tussenlromst van de 
rechter tot samenvoeging van de zaken 
v66r de eindbeslissing af te sehaffen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vastgesteld heeft dat de vorderin
·gen zo ten opzichte van de versehijnende 
als van de niet-verschijnende partij het
zelfde voorwerp hadden, en clat deze 
partijen er hetzelfcle belang bij had
clen; dat er nit deze souvereine vaststel
lingen client afgeleicl dat ofschoon de par
tijen ten gevolge van onclerscheiclen akten 
van boger beroep geroepen waren geweest 
llet een enkel geding geldt; 

Overwegende clat de bestreclen beslis
singen clus artikel 153 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging niet ge
schonden hebben en dat cle middelen naar 
recht falen; 

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

21 Juni 1951. - 1<> kamer. - Voon:itter 
en TTeTslaggever, H. Wouters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Geli.ikluidende 
oonolusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 
- Pleite,r, H. Demeur. 

1" KAMER. - 21 Juni 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. - VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG DAT, ZONDER ZE OVER TE 
NEMEN, AL DE BESCHIKKINGEN VAN EEN VONNIS 
VAN DE VHEDERECHTER BEVESTIGT. - VOOR
ZIENING DIE TOT ALGEHELE VERBREKING 
STREKT. - VERZUIM EEN UITGIFTE OF BETE
KEND AFSCHRIFT VAN HET VONNIS VAN DE 
VHEDERECHTER BIJ TE YOEGEN. - VOORZIE
NING ONONTYANKELIJK. 

Ts, 'in lnwgerUjke zalcen, n·iet ontvanlce
Ujk, de voorziening die st1·elct tot alge
hele Derbreking van een vonnis van de 
,reohtbwnlc vam, ee,rste a.wnle,q, weUc in 
zijn dispositief al de besohilclcingen van 
een 'l'Om~is 1jan de v1·ellereohter beves
tigt, zonder eohtm· (Ue besohilckingen 
over te nemen, wannee1· bij de voo?·zie
ning geen tt,itgi,fte of betelcend a,fsolH'ift 
Dan het vonnis van de m·edereohtm· is 
gevoegfl (1). (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 10.) 

1947, biz. 365; B·ull. en PAsrc., 1947, I, 478) ; 
26 Januari 1951 (zie hager, blz. 287; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 340). 
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(BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UANTA ll.) 

ARREST. 

I-II<JT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Mei 1950 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde ge
wezen; 

Over de grontl van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster aangevoerd en af
geleid hieruit dat het verzoekschrift van 
aanlegger niet aan de voorschriften van 
artikel 10 van de wet van 25 Februari 
1925 voldoet om reden dat geen uitgifte 
of betekencl afschrift van het vonnis van 
cte vrederechter te Hamme bij het ver
zoekschrift gevoegd is, hoewel de. bestre
den beslissing zicll er toe beperkt al de 
beschikkingen van het beroepen vonnis 
te bevestigen zonder ze te herhalen : 

Overwegenrle dat de voorziening de vol
ledige verbreking van cle bestreden beslis
sing ten doel heeft ; 

Overwegende dat deze beslissing in 
haar dispositief zich er toe beperkt << al de 
beschikkingen '' van het beroepen vonnis 
te bevestigen zonder ze te herhalen; 

Overwegende dat, aangezien de termen 
van die beschikkingen niet overgelegd 
zijn, het Hof zich in de onmogelijkheid 
bevindt om zijn toezicht nit te oefenen; 
waaruit volgt dat het verzoekscllrift. 
waarbij geen uitgifte of betekend a{ 
schrift van het beroepen vonnis is ge
voegd, niet aan de regel voldoet welke, 
op straffe van nietigheid, bij artikel 10 
van de wet van 25 Februari 1925 voor
o-eschreven is · 
"' Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

21 Juni 1951. - 16 kamer. - VoorzUter 
en Ve1·slaggever, H. Wouters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. -- Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Colard, advocaat-genera:al. 
- PleUers, HH. Resteau en Delacroix. 

ze KAMER. - 25 juni 1951 

1° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN 
VEHWI.JZING. - VOORZIENING DOOR DE BE
SCHULDIGDE VOOR RET VERSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN VAN TIEN VRIJE DAGicN VOLGENDE 01' 

DE BETEKENING VAN HET ARREST. - NIETIG
HEDEN WAARVAN RET ONDERZOEK AAN RET 

HOF IS OPGEDRAGEN. 

2° VOORZIENING IN VIDRBREKING. 
- STRAFZAKE!'j. - TERMIJN. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING 

0.\T DE BESCHIKKING. VAN DE HAADKAMER 
HERVORMT EN DE BE'l'ICHTlc NAAR DE CORREC
TIONELE RECH'l'BANK VERWIJST. - VOOR
ZIENING DOOR DE BETICRTE V•OOR IIET EIND
All-RES'l'. - 0NONTVANKELI.JKREID. 

1°. De ·uoorziewing floor de 1Jeschnlcliycle 
tnyestela 1Jinne-n ae tien vi'ije cla.gen te 
relcenen vunctf cle 1Jetelcenino vun het 
a.r·rest, tegen het (t1Test vun venvijzinrr 
naa·r het hot vnn assisen, clrcta.gt aan 
het Hot vwn ver1Jrelc-ing het onderzoelc 
op nnur de schending vnn ae wetten 
lietreffenae de 1Jevoegdhehl vnn cle lw
mer vcm in1Jesch·ulcl'igingstellino en vnn 
het hot van ussisen, alsmede het onder
zoek vnn cle bi,i nrt-ilcel 299 vun het 
TVet1Joelc van st·rntvonle1·ing vennelde 
nieti_qheden of van deze volgena nit 
het niet-nctleven vnn ae wetten cl-ie v66r 
cle /tamer van in1JeschnlcUgingstelUng 
een cle1Jnt op tegensprank he1J1Jen inge
richt en 1!nn aeze cUe er het qe1J1·u.i1G 
(ler tnlen 1·egelen (1). · 

2° Is ·n-iet ontvankel-ijk, de voo1'Zienin(f 
floaT de betichte v66r het einclan·est i·n
gesteld tegen een cwrest vnn de lcnme1· 
vnn in1Jeschttld·igingstelling dnt hem, 1Jij 
he·rvonning van ae 1Jeschi7v7ving vnn cle 
-rnucllcctntel", nnnr de correcUonele ~·echt
banh; ve-rwi}st. (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

(RINCRARD. EN VIENNE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden. 
arrest, op 19 April 1951 gewezen door de
kamer van inbesclmldigingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Aangaande de voorziening van Celes
tin Rinchard : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het bestreden 
arrest de beschikkingen tot bijlijfneming, 
welke op 21 December 1950, 22 Januari 
1951 (zaak Deberghe) en 25 Januari 1951 
door de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Nijvel werden gewe
zen, bevestigt en, desbetreffende ten op
zichte van aanlegger de beschikkingen. 
llervormend welke op 22 .Tanuari 1951 
(valsheid en gebruik van vervalste stuk
ken) op 5 Februari 1951 door dezelfde
raadkamer werden gewezen, de bijlijfne
ming van aanlegger met onmiddellijke
tenuitvoerlegging beveelt : 

Overwegende dat de snbstantii:He of or,. 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd. en dat de
beslissing wettelijk is; 

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (AN. Ve>·b,·., 1950, 
blz. 635; B,ll. en PASIC., 1950, I, 719). 



-632-

B. In zover de voorzieuing gericht is 
tf'gen de beslissing waarbi.i het bestreden 
arrest aanlegger naar het Hof van assisen 
van Brabant verwijst : 

Overwegende dat de aan aanlegger en 
aan zijn medebeschuldigden toegerekende 
feiten in de mate waarin zij tot staving 
van die beslissing worden aangenomen, tot 
de bevoegdheicl behoren van de kamer van 
inbeschulcligingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel en van die van het 
Hof van assisen van Brabant; 

Overwegende dat negen van de feiten, 
welke de verwijzing rechtvaardigen, bij 
de wet als misdaden zijn omschreven, 
en dat vijf er van in de provincie Bra
bant zijn gepleegd geweest; dnt indien 
twee er van aangestipt worden als on
derscheidenlijk te La Louviere en te Ber
gen (Henegouwen) gepleegd en twee als 
gepleegd zijnde geweest in Belg'ie, name
lijk in de gerechtelijke arronclissementen 
Bergen, Nijvel, en Brussel, en inclien de 
drie andere feiten aangestipt als zijnde 
in de provincie Brabant gepleegd geweest, 
door de wet als wanbedrijven worden om-
8chreven, het arrest vaststelt dat er sa
menhang bestaat tussen deze laatste ze
ven feiten en de eerste vijf misdaden; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie door de kamer van inbesclmldiging
,;telling gehoord is geweest; dat het arrest 
door drie raadsheren uitgesproken ge
weest is zoals bij de wet is voorgeschre
ven; dat de gehele rechtspleging v66r deze 
kamer in het Frans werd gevoerd en dat 
het arrest werd gewezen in deze taal, 
welke ook voor het onderzoek is gebezigd 
geweest; 

0. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het bestreden 
arrest, het ontbreken vaststellend van sa

.menhang tussen de betichtingen N, 0 en 
Q en de feiten die de verwijzing van aan
legger nnar het Hof van assisen van Bra
bant rech tva ardigen, en dienaangnande de 
beschikking hervormend, welke op 25 Ja
nuari 1951 door de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te NijveL 
werd gewezen, aanlegger nit hoofde van 
gezegde betichtingen naar de bevoegde 
correctionele rechtbank verwijst : 

Overwegende dat deze beslissing voor
bereidencl en van onderzoek is ; dat zij 
niet over een betwisting betreffende de 
bevoegclheid is gewezen; dat zij derhalve 
geen eindbeslissing is, naar de zin van 
artikel 416 van !let vVetboek van strafvor
<lering, en dat de voorziening, welke v66r 
de eindbeslissing tegen haar wordt ge
richt, niet ontvankelijk is; 

II. Aangaande de voorziening van De
~;ire Vienne : 

A. In zover de voorziening de beslis
>;ingen becloelt waarbij !let bestreclen 

arrest de beschikking tot bijlijfneming 
bevestigt welke op 22 J anuari 1951 door 
de Raadkamer van de .Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel werd gewezen en, 
desbetreffende ten opzichte van aanlegger 
cle beschikking hervormend welke op 
10 .Tanuari 1951 door dezelfde raadkamer 
wercl gewezen, tle bijlijfneming van aan
legger met onmiddellijke tenuitvoerleg
ging beveelt : 

Overwegende dat de substantUHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing 'yettelijk is ; 

B. In zover de voorziening cle beslis
sing becloelt waarbij het bestreden arrest 
aanlegger naar het Hof van assisen van 
Brabant verwijst : 

Overwegemle dat de ann aanlegger en 
nan zijn medebeschuldigden toegerekende 
feiten, in de mate waarin zij tot staving 
van die beslissing zijn aangenomen ge
weest, tot de bevoegdheicl behoren van de 
Kamer van inbeschulcligingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel en van die 'van 
het Hof van assisen van Brabant ; 

Overwegende dat de feiten, welke clP 
verwijzing rechtvaarcligen, bi.i de wet als 
miscladen omschreven zijn, dat twee er 
van vermelcl worden als in de provin
cie Brabant gepleegd geweest zijnde; dat 
het dercle vermeld worclt als te La Lou
viere (Henegouwen) gepleegd gewef>st 
zijnde, maar dat het arrest vaststelt dat 
er tussen het laatstgenoemd en de eerste 
twee feiten samenhang bestaat; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie door de kamer van inbeschuldiging
stelling gehoord geweest is; dat het ar
rest door drie raadsheren uitgesproken 
wenl zoals bij cle wet is voorgeschreven; 
-clat aanlegger regelmatig v66r de kamer 
van inbeschuldigingstelling verschenen 
is ; clat de gehele rechtspleg·ing v66r 
cleze kamer in het Frans is gevoerd ge
weest en clat het arrest in cleze taal, welke 
eveneens voor het onderzoek werd gebe
zigd, gewezen geweest is ; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzienin
gen ; veroorcleelt elk der aanleggers tot 
cle kosten van zijn voorziening. 

25 Juni 1951. - 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Yerslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlclnidende conclnsie, 
H. Colm·cl, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 Juni 1951 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - KRI.JGSRAAD. - GETUIGEN. 
- VERPLICHTING BEHOUDENS WETTELI.JK BE
LETSEL DE EED AF TE LEGGEN. 
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2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT WEGENS ZlJN 
ONDUIDELIJKHEID NIET KAN BEANTWOORD 
WORDEN. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN BESLISSING 
BEDOELT W AARTEGEN DE AANLEGGER ZICH NIET 
HEEFT VOORZIEN. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° V66r de lcrljgsra(Ul moeten, behmtdens 
wettelijlv beletsel, al (le getuigen de cell 
afleggen (1). (Wetboek van rechtsple
ging voor het leger te lande, van 20 Juli 
1814, art. 87, 106 en 173.) 

2° Het Hot slaat geen acht op een rn'iddel 
dat, wegens zijn ondttidelijkheid, niet 
lvan beantwoord wo1·den (2). 

3° Is niet ontvanlcelijlc, het rnidllel llat 
een beslissing bedoelt waartegen cle aan
legger zich niet in verbl'eking heett 
voo1·zien. 

(COURTIN, T. PETI'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Maart 1951 door het Militair 
Gerechtshof gewezen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 155, 189, 211 van het Wetboek 
van strafvordering, 87, 106, 173 van het 
Wetboek van rechtspleging voor het leger 
van 1814, doordat, zoals blijkt zowel uit 
het vonnis als uit het arrest, de krijgsraad 
en vervolgens het militair gerechtshof 
hun beslissing gegrond hebben op getui
genissen van ver•oordeelden en van perso
nen die van hun burgerlijke en staats
burgerlijke rechten beroofd zijn geweest, 
onder meer van de getuige Straub, van 
Duitse nationaliteit, en Colpaert, dan 
wanneer het verbocl deze personen te 
verhoren tot de publieke orde behoort en 
dat het verhoor er van zoncler eedafieg
ging door geen enkele wettekst toegelaten 
is : 

Overwegencle clat uit geen enkel. stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de getuige Straub, die ter zit
ting van de krijgsraad van 4 December 
1950 onder eecl verhoorcl werd, van de 
bij artikel 31 van het Strafwetboek ver
melde rechten ontzet geweest is; 

Dat dit onclerdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Overwegende dat de getuige Charles 
Colpaert tegen wie, blijkens het uittreksel 

(1) Zie verbr., 9 December 1901 (Bull. en 
PAsrc., 1902, I, 57, en de conclusies van het 
openbaar ministerie). 

nit het vonnis up tegenspraak van· de 
Krijgsraad te Brussel van 19 Juni 1946. 
well( uittreksel bij het proces-verbaal van 
de zitting van 4 December 1950 is ge
voegd, de levenslange ontzetting van de 
bij artikel 31 van het Strafwetboek be
doelde rechten werd uitgesproken~ 1n de 
loop van die zitting zoncler eedafiegging 
verhoorcl wercl · 

Overwegende' dat, lui dens artikelen 87, 
106 en 173 van het Wetboek van rechts
pleging voor het leger van 1814, v66r de 
krijgsraad alle getuigen cle eed afleggen, 
inclien geen bezwaar daartegeu kan inge
bracht worden · 

Overwegende' dat onder deze in een 
wettekst voorkomende ui,tdrukking enkel 
een wettelijk beletsel kan verstaan wor
den, zoals de nit een vonnis van veroor
cleling voortvloeiende ontzetting (artike
len 31 tot 33 van het Strafwetboek) ; 

Overwegende dat, inclien de militaire, 
evenals de correctionele rechtscolleges 
principieel geen enkele getuige mogen 
verhoren zonder hem de wettelijke eed te 
doen afieggen, deze regel uitzondering lijdt 
wanneer het, zoals in onclerhavig geval, 
een 11ersoon betreft die ontzet is van het 
recht om in rechten getuigenis af te leg
gen, tenzij om er enkel inlichtingen te 
geven; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, hetwelk luidt 
als volgt : « De krijgsauditeur heeft v66r 
de zitting van de krijgsraad, als officier 
van gerechtelijke politie, dus zonder eed
aflegging,. een aantal getuigen verhoord; 
weluu, vermits het militair gerechtshof 
het vonnis bij verstek van de krijsraad 
vernietigd en het verzet ontvangen heeft 
diencle hij als onderzoekencle magistraat 
ze onder eecl te verhoren; sommigen el' 
van heeft hij onder eed verhoord; indien 
men a contrario aanneemt dat hij niet 
meer kon onderzoeken, dienen de bewuste 
getuigenissen als nietig bescllouwd en 
maken zij de rechtspleging gebrekkig ver
mits de krijgsraacl en het militair ge
rechtshof ze hebben in acht genomen )) : 

Overwegencle clat wegens zijn oncluide
lijkheicl het middel niet kan beantwoord 
worden; dat het, bijgevolg, niet ontvan
kelijk is; 

Over het clerde middel, doordat, wijl de 
rechtspleging bij verstek v66r het militair 
gerechtshof niet bestaat, het ·arrest van 
2 Juni 1950 het verzet, clat door de krijgs
raad behoorde ontvangen te worden, niet 
kon ontvangen, clan wanneer voormeld 
arrest. diende te verklaren dat beklaagde 
geen rekening· moest houclen met een nie-

(2) V erbr., 10 October en 28 November 194!! 
(A1·r. Yerb1·., 1950, biz. 59 en 171; Bull. en 
PAsiC., 1950, I, 64 en 188). 
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tig vonnis en hem naar de krijgsauditenr 
en niet naar de krijgsraad diende te ver
wijzen : 

Overwegende dat het middel een beslis
sing bedoelt waartegen aanlegger zich 
niet in verbreking voorzien heeft; 

Dat het middel, derhalve, niet ontvan-
kelijk is; · 

Overwegende dat de substantH~le of op 
strnf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering van de burger
lijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mid
del inroept en dat llet Hof er van ambt:s
wege geen OlTwerpt ; 

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

25 .Juni 1!l51. - 2° kamer. - Voonzitte1·, 
H .. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
lnidenfle ooncl'lfs·ie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 25 Juni 1951 . 
1° VERKEER. - RECHTEH OVER DE GHOND 

DIE UIT FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN AFLEIDT 
DAT, DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DOOR 
ZIJN HANDELINGEN DE WEGGicBRUIKEH DIE 
HEM VOLGDE HlcEFT MISLEID EN IN FOU'l' WAS 
OM HEM DE DOOHGANG TE HEBBEN AFGESNE
DEN. - SOUVEHEINE BEOORDELING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
~ STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE 
BURGERLIHCE PARTIJ. - J\ifEMORIE NEER· 
GELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK DIE 
DE BESTREDEN BESLISSING GEWEZEN HEEFT. 
- GEEN VAS'fSTELLING DAT DE NEERLEGGINfJ 
BINNEN DE TIEN DAGEN YOLGENDE OP DE VER
KLARlNG TO'l' VERBREKING GEDAAN WERD. 
- MEMOHIITI NIET ONTVANKELIJK. 

1 o De reohte1· ove·r de g1·onfl beoordeelt 
souverein de teitelijlce omstanfl'igheflen 
waanr:it hi.i afie·idt flat, floor zijn han
flez.i.ngen, de best·u~r.nle1' van een voe·rt·uig 
de weggelwuilcer flie hem volgfle m·isleid, 
heett en rlat hi.i in font ·1va.s om hem de 
floorgfvng te hebben a.fges·neflen. 

2° Is n·iet ontvanlcelijlc, de memode doo·r 
de bm·gerlijlce partij neergelegfl ter grit
fie va.n. fle rechba.nlc die fle besti·eflen 
1Jesl1ssi:noft ge·wer::;en heeft, zoncler rl,at 
vnstgesteld ~verfl dnt fl-ie nee'l'legging 
1J·in•nen fle Uen dngen volgenfl op fle ver
lcln·ring tot ve·rbrek-ing gedawn ·1,1)enl (1). 
(Wetb. van strafv., art. 422.) 

(1) Zie hoger, biz. 599, verbr., 1l Juni 1951 
(B·ull. en PAsrc., 1951, I; 694, en de. nota 2). 

(DELOOZ, T. SCHOENAERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Maart 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Reclltbank 
te Luik; 

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

Over het enig mitlclel : schencling ·van 
artikelen 27, 29, 31, 38, 36 van het konink
li.ik besluit van 1 Februari 1!JB4 houclende 
algemeen reglement op de verkeerspolitie, 
doordat het bestreclen vonnis beslist heeft 
cla t aanlegger, in stri.i d met de verkeers
regelen, de cloorgang heeft afgesneden 
voor Schoenaers die de voortstekingsma

, namvre naar links mocht beg·innen, clan 
wanneer gezegcl vonnis feitelijk vaststelt 
dat, vermits aanlegger links naar het vri.ie 
gecleelte van de steenweg was uitgeweken, 
Schoenaers die hem volgcle, ook nog meer 
naar links is nitgeweken om de eerste 
voor te steken en clit rechtover cle aanslui
ting van de axiale weg ur 3, welke door 
beicle weggebruikers gevolgcl wercl, met de 
weg naar Crisnee, ::tansluiting waarvan 
llet bestaan door het vonnis vastgesteld 
wordt, en clan wmmeer die beslissing fei
telijk vaststelt flat er een twijfel bestaat 
aangaande de aan aanlegger verweten be
tichting, nagelaten te hebben zijn ricll
tingsaanwijzer in werking te stellen en 
hem uit clezen hoofcle vrijspreekt : 

Overwegencle clat het bestreclen vOimiR 
souverein vastgesteld lweft, enerzijcls, clat 
de handeling van aanlegger, die liet ver
moeclen dat hij ging stilhouclen, Sclloe
nfters die hem volgcle heeft misleitl, en an
derzijds, clat geen enkel element laatst
genoemde in de gelegenheid stelcle uit te 
maken of hij zich naar de bepalingen van 
artikel 31, alinea 2, van de W egcode 
cliencle te schikken; clat ·het hieruit heeft 
kunnen afleiclen clat aanlegger in font 
was omdat hi.i de do01·gang votn· verweer
del; afgesneclen had ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegencle clat cle bestreden be
slissing gewezen geweest is over een 
reclitspleging waarin· de snbstlmtiele · of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefcl ·werdeii en· dat de 
beslissing overeenkomstig cle wet· is ; 

II. In zover cle voorziening gericllt is 
tegen de over de vorclering van de bur
gerlijke partij Schoenaers gewezen be
slissing : 

Overwegencle clat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mirl
clel inroept ·en clat het Hof er vm:r nmbts
wege geen opwerpt ; 
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III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering van aanleg
ger als burgerlijke partij gewezeD' beslis
sing; 

Overwegende dat, tot staving van zijn 
verklaring van voorziening van 22 Maart 
1951, aanlegger ter gri1ffie van de Recht
bank van eerste aanleg te Luik een ver
zoekschrift getiteld << memorie » heeft 
neergelegd ; 

Overwegende dat gezegd verzoekschrift 
op 27 April 1951 door de griffier dezer 
rechtbank~ aan de met het openbaar mi
nisterie belaste magistraat overgemaakt 
werd, zonder <lat vastgesteld werd <lat 
de neerlegging er van binnen de termijn 
voorzien bij artikel 422 van het Wetboek 
van strafvordering verricht is geweest; 
dat het Hof er dus geen acht vermag op 
te slaan; 

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

25 Juni 1951. - 2e kamer. - Voor·zittm·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslag,qever·, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
luidende conclus·ie, H. Oolard, advocaat
generaal. 

2c KAMER. - 25 Juni 1951 

1° VOORONDERZOEK IN STRAFZA
KEN. --'--- BESCHIKKING VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING. - NIEUWE BEZWAREN. -
RECHTSTREEKSE DAG\CAARDING. - 0NONT
VANKELIJRHEID. 

2° VOORONDERZOEK IN STRAFZA
KEN. - BESCHIKKING VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING. - NIEUWE BEZWAREN. 
0NDERZOEKSGERECHT ALLEEN BEYOEGD m£ ZE 
TE BEOORDELEN. 

3° VERKEER. - AANSLUITING. - MOGE
LIJKHEID VOOR DE GEBRUIKER VAN DE SE
CUNDAIRE WEG DE GEBRUIKER Y AN DE HOOFD
WEG TE ZIEN. - SOUYEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

4° MIDDELEN TOT VERBRIDKING. -
STRAFZAKEN. - MII)DEL DAT VREEMD IS AAN 
DE BEVOEGDHEID EN DAT ALLEEN HET VOOR
ONDERZOEK BETREFT. - NIET AAN DE RECH
TER OVER DE GROND ONDERWORPEN. MID
DEL NIET ONTV ANKELIJK. 

1° Wanneer de madlcamer· een beschilc
king 1mn buitenver·volgingstelliniJ heeft 

(1) en (2) Verbr., 10 April 1922 (Bull. ei1 
PAsrc., 1922, I, 238); 10 December 1934 en 
27 Mei 1935 (ibid., 1935, I, 77 en 261); Rep. 
prat; du dr. belge, v' Action civile·, n" 80, 126 
en 160, 

(fewezen, ·is de lmrge-rlijke pa·rUj, zelfs 
indien zij het bestaan van nie1twe be
zwar·en inroept, niet ontvamlcelijlc om 
de betichte r·echtst-reelcs v66r het recht
sprelcend college te dagvaanlen (1). 

2° Het onder·zoeksgerecht, dat een be
sch'ikkhl.g vctn buitenvervolgin(Jstellinf! 
heett uewezen, is alleen ,bevoe(fcl om te 
besUssen over· het hestaa.n van nie1twe 
bezwa·ren cUe de hei'OJJenin(f van het 
onrlerzoelc ~·echtvaal·di(fen (2). (Wetb. 
strafv., art. 246 tot 248.) 

3° De r·echte1· ove1· de grand heoordeelt 
smt·ve1·ein de fe'itelijlce omstancli(fheden 
waantU h·ij afieidt dat de gebntilce1· 
van de secundai1·e weg, vooraleer· de.aan
slltiting op te rijden, de gebruilcer· van 
cle hootdweg heeft knnnen zien en 
z·uUcs zonde1· vooraf voldoende te ver·
tmgen (3). 

4° Is n·iet ontvanlceUjlc, het m·iddel, dat 
vreemd ·is aan de bevoegdheid en da.t 
alleen op het vooroncle1·zoelc betTelclcin(J 
heeft, zo het niet aan de 1·echter over 
de (fi'Ond we·rd onde1·worpen (4). 

(AUDENAERT, T. DE MULDER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 Februari 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van ee1•ste 
aanleg te N amen ; 

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

Over het eerste middel : schending van , 
urtikelen 3 van de wet van 17 April 

· 1878, 64, alinea 2, 182, 246, 247 en 248 van 
het Wetboek van strafvordering, 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
wet : 1° doordat het bestreden vonnis het 
aan elke benadeelde partij toebehorende 
recht afschaft lmar zaak door een recbt
streeks aan de beklaagde gegeven dag
vaarding v66r het strafgerecht aanhan
gig te maken, zo de raadkamer beslist 
heeft dat er geen grond is om de verwij
zing te bevelen, <lan wanneer een derge~ 
lijke beslissing geenszins het hervatteri 
van de vervolging verhindert, in geval 
nieuwe bezwaren blijken te bestaan; 
2° doordat het bestreden vonnis de 
conclusies niet beantwoordt waarbij aan
legger aanvoerde dat feiten, welke nieuwe 
bezwaren uitmaken, sinds de datum van 
de beschikking van de raaclkamer aan 
het licht gekomen zij~ : 

Overwegende dat de Raadkamer van de 

(3) Zie verbr., 6 Maart 1950 (Bttll. en PAsrc., 
1950, I, 462), 

(4) Zie verbr., 17 October 1949 (Arr. Verbr., 
1950, biz. 79; Bull. en PASIC., 1950, 1, 84). 
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Rechtbank van eerste aanleg te Namen op 
4 :M:ei 1950 een beschikking van bnitenver
volgingstelling gewezen heeft ten gnnste 
van verweerder De Mulder, beticht van 
onvrijwillig·e verwondingen te hebben toe
gebra.cht aan aanlegger, die cleze verwon
dingen bij een aanrijcling tussen zijn auto 
en de door De Mulder bestunrde vracht
wagen opgelopen heeft; 

Dat aanlegger op 8 Juli 1!l50 De MnWer 
en de naamloze vennootsclmp « Sarma ,,, 
als bnrgerlijk verantwoorclelijke voor de
zelve, v66r de rechtbank van politie van 
bet kanton Eghezee rechtstreeks geclag
va anl heeft ten einde hers tel te bekomen 
van het zo lichamelijk als stoffelijk nadeel 
clat hij ten gevolge van die a·anrijding· 
geleclen heeft; 

Overwegencle dat, zelfs inclien zij zich 
beroept op het bestmm van nieuwe bezwa
ren, {]e partij, welke beweert door een 
misdrijf benacleeltl te zijn, niet ontvanke
lijk is om de persoon die zij als de dader 
van het misdrijf beschouwt rechtstreeks 
v66r de strafrechter te dagvaarden wan
neer de raadkamer, bij welke het feit clat 
a an de dagvaarding ten grondslag ligt aan
hangig is gemaakt, ten gnnste van ge
zegde persoon een beschikking van buiten
vervolgingstelling gewezen lweft; 

Overwegentle, inclerdaad, dat de be
klaagcle, ten opzichte van wie het onder
zoeksgerecht · beslist heeft dat er geen 
grond bestaat om vervolgingen in te stel
len, niet meer wegens hetzelfcle feit v66r 
de rechter mag gebracht worden, ten
zij het bestaan van nietnve bezwareu 
blijke, en dat het rechtsprekend college 
niet in de plaats van het openbaar mi
nisterie mag treclen om een heropening 
van het onclerzoek te weeg te brengen, 
noch in die van de raaclkamer of van de 
kamer van inbeschulcligingstelling om na 
te gaan of nienwe bezwarende gegevens 
bestaan; 

Overwegencle clat l1et bestreden vonnis, 
desbetreffende het beroepen vonnis · her
vo·rmencl, derhalve terecht beslist heeft 
dat aanlegger, wegens de beschikking van 
buitenvervolgingstelling, welke- op 4 Mei 
1950 ten gunste van De Mulder werd 
gewezen, niet meer ontvankelijk was om 
deze, samen met de naamloze vennoot
::;dmp << Sarma )), rechtstreeks v66r de 
~;trafn~chter te d!lgvaarden; 

Dat het alzo stilzwijgend doch noodza
kelijk cle conclusies afgewezen heeft 
waarbij, om de ontva1;1kelijkheid zijner 
vonlering te reclltvaarcligen, aanlegger 
het opclagen v!ln nieuwe bezwarencle gege
vens inriep; 

vVaaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel in rechte en het tweede 
ondercleel in feite niet opgaan ; 

Over het tweecle midclel : schending van 
artikel 54 van llet koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, doordat het bestreden 

vonnis aan aanlegger, welke een secun
claire weg bereed en een door gebouwen 
volledig verborgen hoofdweg naclerde, 
niet het recht toekent deze een weinig in 
te rijden ten eincle zich er van te ver
gewissen of een weggebruiker zich op 
deze weg bevinclt, dan wanneer de getuige 
Van Laere verklaarcl heeft dat Audenaert 
slechts een anderhalve meter ver de hoofd
weg was opgereclen en znlks voorzichtig 
gedaan had : 

Overwegencle dat, om ten laste van aan
legger cle inbreuk op artikel 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
bewezen te verklaren, het bestreclen von
nis hierop steunt clat « beklaagcle de ·door 
De Mulcler bestunrcle vrachtwagen, op een 
tienta l meter van het krnispunt lweft 
kunnen zien "• en dat « uit de aanraking· 
tussen de twee voertuigen volgde dat hij' 
niet volcloen{le vertraagd had, lwewel hij 
er toe verplicht was " ; 

Overwegende, derhalve, clat het middel 
met de sonvereine beoordeling van cle 
rechter over de grond strijclig is; dat het 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het derde middel : schencling van 
de rechten van de verclediging : ten eerste 
doordat noch aanlegger, noch De Mulder, 
noch de getuigen uitgenocligd zijn geweest 
om voor een onderzoeksrechter te verc 
schijnen; ten tweede doordat aanlegger, 
als beklaagde, van zijn recht beroofd ge
weest is vooraleer onherroepelijk te · wor
den veroorcleel d zijn micldelen te laten 
gelden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het aan de bevoegcl

lwid vreemde middel, uitslujtend op het 
yooronderzoek betrekking heeft; dat het 
ann de rechter over de grond niet onder
worpen geweest is en derhalve, nieuw 
zijncle, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat aanlegger voor de 

rechter over de groncl in de gelegenheid 
geweest is zich te verdecligen en zich wer
kelijk tegen de te zijnen laste gelegde 
betichtingen verdedigd heeft; 

Waaruit volgt dat geen van de onder
clelen van het miclclel kan aangenomen 
worden; . 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering van de bur
gerlijke partij Van Laere gewezen be
slissing : 

Qverwegel1de dat het bestreden vonnis 
zich op de vordering van deze burger
lijke partij er toe beperkt een provisie 
toe te kennen en een cleskunclig onderzoek 
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te bevelen; dat het cle rechtsmacht van 
· de rechter over cle groncl niet uitput en 
niet over een- betwisting aangaande cle be
voegclheicl gewezen is; clat, dienvolgens, 
de v66r de einclbeslissing ingestelde voor
ziening niet ontvankelijk is (Wetb. 
strafv., art. 416); 

IlL In zover de voorziening gericht 
is tegcn cle beslissing gcwezen over de 
lnugerlijke vordering van aanlegger en 
over de vorclering van de burgerlijke 
partijen, naamloze vennootschap Sarma 
en de Stad Gent; 

Overwegencle clat wat deze vorcleringen 
aangaan aanlegger clezelfcle middelen aan
voert als clie welke hij tegen de over de 
publieke vordering gewezen beslissing in
roept; dat nit de antwoorclen welke hier
uoven, bij het onderzoek van de voorzie
ning tegen de publieke vordering, gegeven 
werden volgt dat deze midclelen niet ge-
grond zijn ; · 

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

25 Juni 1951. - 2° kmner. - TTo01·zUte1', 
H. Wouters, voorzitter. - Ferslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijklu.idende concltt
sie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 25 Juni 1951 

1° VERKEER. - VEHOORDELING TO'l' GELD
BOETE WEGENS INllREUKEN OP DE WEGCODE 
EN_, GELE'r OP DE STAAT VAN DRONKENSCHAP, 
TOT VERVALLENVERKLARTNG VAN RET RECHT 
EEN RIJTUIG -'l'E YOEREN. - RECIITJ~R IN 
HOGER BEROEP DIE DE BESLlSSING BEVESTIGT, 
BEHALVE WAT BETREF'l' DE VERVALLENVER
KLARING. ~ VONNIS DA'l' ZICH ERTOE BE
PERKT DE VERVALLENYERKLARING ONWETTE
LI.JK TE VERKLAREN. - DUBBELZINNIGE HE
DEN. - NIET GEMO'fl\'EERD VONNIS. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
STHAFZAKEN. - VOOHZIENING DOOH IIET 
OPENBAAR l'>IINISTERIE. - VERBREKING OM
IlA'I' DE DOOR DE EEHSTE RECIITER UITGESPRO
KEN STRAIT VAN YERYALLENYERKLARING VAN 
HET HECHT EEN RIJTUIG 'l'E YOEREN OM 
EEN DUBBELZINNIGE HEDEN DOOR DE RECHTER 
TN HOGER BEROEP WERD 'l'E NIE'l' GEDAAc'i. -
ALGEHELE YERBREKlNG. 

1 o W anneer de beklaagde door tle poUUe
rechter wegens inb·renlwn o}J cle TVeg
corle tot een geldboete en bovendien, 
gelet otJ zijn. staat va,n. ckonlcenschatJ .• 
tot de veTvallenverlc.lwrin.q van het 1·echt 
een -r-ijt·nig te voeren ve1·oonleeld we1·cl, 

(1) V erbr;, 22 September 1947 (An·. Jl eTbl' 
1947, blz. 284; Bull. en PASIC., 19!7, I, 374, e;~ 
ue nota). 

is het vonnis 1:an ae correct-ionele Techt
bwnk clnt, behalve 1vat aan(/aat cle ve·r
'l!allewveTlcla-Tin[! cUe besUss-ing bevest-i[lt; 
niet ·wettelijk ge·motiveenl zo het zich 
ertoe betJcrkt te ve·rlclnren dat cle ver
V({,llenverklcwing onwetteUjlc ·is. 

2° 1-TT wnneer, op cle vooTzien-ing cloo1· lwt 
01Jcnbcwr ministeTie, het tJonnis ve1·7Jro
lcen wonlt onulat cle 1·echte1" in hager 
beToep, om een cl1tbbelz'innige Teclen, ae 
besliss·ing ·van cle eerste 1·echter heeft 
hervormcl in zoveT cleze tegen de be
lclcwgtle, gelet op zijn staat van dmn
lcensclwtJ, cle strnf van rle ve1·vnllenver
l.;ln1"in[l van het 1·echt een 1·ijtnig te 
vom·en heett 1fitgestirolcr;n, strelct cle 
verbrelcing zich 11it tot het geheel van 
cle we[!ens de m-isrlrijven nitgCS1J1"0lwn 
stntffen en, rlienvolgens eveneens tot 
rle sch1tlcligvcTkln1'in{f van cle be
k/n({,gcle (1). 

(PROCUREUR. DES KUXINGS TE AARLEN, 
T. OROUOHS.) 

AHHES'l'. 

HE'l' HOF; ,- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 December 1950 in hoger be
roep gewezen door cle Oorrectionele Recht
bank te Aarlen; 

Over het middel van amlJtswege : 
schencling van artikel 07 van de Groncl
wet: 

Overwegencle dat het bestreder1 vonnis 
vaststelt dat de ten laste van beklaagde 
geleg·de en door de eerste rechter :umge
nomen inbreuken op nrtikelen 42, 7 en 11 
van de vV egcode, « bewezen zijn geble
ven ll ;- dat het dienvolge1is de beroepen be
slissing bevestigt bebalve wat betreft de 
door de eerste rechter bij toepassing van 
artikel 2 van cle wet van 1 Augustus 1899 
uitgesproken- straf van vervallenverkla-
ring, gednrende clrie maanden, van het 
recht een rijtuig te besturen, daar be
klaagcle op het ogenblik nm de inbreuken 
in staat van clronkenschap verkeercle; 

Overwegencle dnt het bestreden vonnis 
zich er toe beperkt deze vervallenverkla
ring « ouwettelijk ll te verklaren ; 

Overwegemle dat de bestreclen beslissing 
alzo de vraag om welke rechtsreden dP 
vervallenverklaring niet mocht uitgespro
ken worden in het onzekere laat; 

Dat deze clnbbelzinnige reden gelijk
staat met een gebrek ann motieven welke 
het Hof in de onmogelijkheicl stelt zijn 
toezicht nit te oefenen; 

Om clie reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat onclerhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Aarlen 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vemietigde be-
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slissing ; veroorcleelt verweercler tot cle 
kosteu; verwijst cle zaak uaar cle Correc
tionele Rechtbank te Neufcllateau, uit
spraak doencle in lloger beroep. 

25 Juni 1951. - 2° kamer. - Voo·rzitte·r, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve;·, 
H. Fettweis. - aelijlclwiclencle conclusie, 
H. Colarcl, aclvocaat-genera al. 

2" KAMER. - 26 Juni 1951 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD DE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WlNSTEN 
EN BATEN. - EEPALINGEN VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN DIE OP DE BEDRIJFSBELAS
'l'ING DETREKKING HEDDEN. - ZIJN, BEHOU
DENS AFWIJKING DOOR DE WET VAN 16 OCTO
BER 1945, ''AN TOEPASSING OP DE EXTRA-BE
LASTING. 

2° INKOMSTENBELAS'J'INGEN. 
ElXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMS1'EN, WINSTEN 
EN EATEN. - ARTIKELEN 53 EN 55 VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - BEPALINGEN 
DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE EXTRA-DELAS
TING. 

<! 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIF1'E. - HEEFT BEWIJSKRACHT TENZIJ 
HET TEGENDEEL BEWEZEN IS. 

~ INKO~STENBELASTINGEN. 
DOOR . DE ADMINISTRATIE VERDETERDE AAN
GIFTE. - BELASTINGPLICHTIGE DIE ZICH OP 
DE VERBETERING AKKOORD VERKLAART. ~ 
ALDUS VERDETERDE AANGIFTE HEEFT DE
ZEL~'DE BEWI,JSKRACHT ALS DE OORSPRON
KELIJKE AANGIF1'E. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE TEGEN DE AANSLAG. - RECHT 
YOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, DIE ZICH OP 
DE VERDETERING VAN ZIJN AANGIFTE AKKOORD 
HEEFT VERKLAARD, BINNEN DE WETTELI.JKE 
TERMIJN_, EEN RECLAMATIE TEGEN DE AANSLAG 
IN TE DIENEN. - DOOR DE DELASTINGPLICH
'l'IGE BIJ TE BRENGEN DEWIJS. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN.- SOMMEN DIE DOOR DE llELASTING
PLICHTIGE TOT. HET AANKOPEN, DE AANLEG 
EN DE TlMNSFORMATIE VAN ROERENDE EN ON
ROERENDE GOEDEREN AANGEWEND WERDEN. -
SOMM~;N DIE GEACHT WORDEN VAN BELAST
llARE INKOMSTEN YOORT TE KOMEN. 

(1) en (2) Verbr., 25 Januari 1949 (A•·,·. 
Ve1•b1·., 1949, biz. 67; Bull. e,n PASIC., 1949, I, 
759; zie in Bull. en PAsrc., 1951, I, 532, de con
clusie van het openbaar ministerie v66r verbr., 
10 April 1951 (zie hager, biz. 456). · 

(3) Zie verbr,, 23 November 1948 (A•·•·· 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-DELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE-
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN. - BELASTBARE GRONDSLAG MOET 
DE UITGA VEN VOOR HET GEZIN BEGRIJPEN 
DAAR DIE UITGA YEN HET KARAKTER HEBBEN 
VAN SOMMEN DH; TOT HET AANKOPEN, DE AAN
LEG EN DE 'l'RANSFORMATIE VAN R.OERENDE. 
GOEDEREN AANGEWEND WERDEN. 

1° In zove;· er door cle wet vcm- JG Oc
tobe-r 1945 tot invoe1'inrt van een ewtra
belasting 01J de vn oorlog13tijcl behaa_lde 
ewceptionele inkomsten, winsten en ba
ten niet worclt van afgewelcen, !?!ijn de 
bepalingen van de samengeschaJcelde 
wetten betrejjende de inlcomstenbelas
Ungen, clie betrekking hebben op de be
drijfsbelasting, vctn toepassing op cle 
ewtm-belastfng. (Wet van 16 October 
1945, art. 19.) 

2° De wet van JG Octobe·r 1945 wijlct niet 
at vcm cle cwtUcelen 53 en 55 van de sa
mengeschctlcelcle wetten die, cle;·halve, 
op de emtra-belasting van toepassing 
z-ijn. (Wet van 16 October 1945, art. 19.) 
(Stilzwijgencle beslissing.) · 

go De doo1· cle belastin.gplicht-ige overeen
lco;nsti.q cwt-ikel 53 van cle samengescha
lcelcle wetten opgemactlcte en vngediende 
aangifte heett bewijskmcht tenzij het 
tege·ncleel bewezen is (1). (Samenge
schakelcle wetteri betreffencle de iukom
stenbelastingen, art. 53.) 

4° W anneer ee·n aangifte in de inlcomsten
bel'ast-ingen cloo·r' cle administratie ver
betercl wenl en cle belastingplichtige 
z·ich op clie ve·rbete1·ing alclcoo;·d heett 
ver7clcta1·d, heeft d.e ve;·betei·ing clezelfde 
bewijslcracht als de oor-spronkelijke 
aangifte (2). (Samengeschakelcle wet
ten, art. 53 en 55.) 

5° Do at· zich aklcoonl te ve;· lclaren op .de 
cloO'I· cle aclministratie aan zijn aangifte 
in de inlco-mstenbelastingen gebmchte 
ve;·bete1"ing, ,ve1·liest cle belastingplich.
tige het recht niet, binnen de wettelijlce 
te·rmijn, tegen het beloop van cle aan
slag een ;·eclamat-ie in te dienen; -maa;·, 
om ·in z·ijn reclarnat·ie te slagen, moet 
h·ij het be-wijs brengen van cle ;n·isslag 
cUe te z·ijnen nculele bij de verbeterin,q 
wenl begaa;n (3). (Samengescllakelde 
wetten, art. 61, par. 3.) · 

' 6° · Voor cle vest-i{fing van cle ewtm--bf!las
t-ing op cle in oat·logst-ijcl behaalcle 
ewceptionele inkomsten, winsten en ba
ten 'WO'I'clen, mule;· voo;·behou.d van het 

F erb1·., 1948, biz. 585; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 666, en de nota 2); 25 Januari 194!1 (Arr. 
F e1·b1·., 1949, blz. 67; Bull. en PAsrc., 1949, I, 
75); 31 Mei 1949 (A•··r. Ye1·br., 1949, blz. 364; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 407, met de conclusie 
van het openbaar ministerie). 



tegenbewijs, gencht VCM~ belnstbn·re in
icomsten voort te lcomen de somrnen: clie 
1·echtstTee1cs of onTechtskeelcs tot het 
nan1copen, de nnnleg en rle tTansfot·· 
rnaUe van 1·oerende en onroeTende goe
dere·n wenzen nM~(Je·wetul (1). (Wet van 
16 October 1945, art. 2, par. 3, c.) 

7° De belnstbat·e grondslng vwn cle emtTa· 
belast-bng op de ·in oo'l'logsUjd behnalde 
emcept-ionele inlcornsten, w·insten en 
baten moet de, ged·u.Tencle het belctst
baar UjclpeTk, cloo·r ae belnstingplichti(!e 
voor de behoefte·n van z·ijn (!ez-i;n (!eclctne 
·uitgnven berwijpen, clnar clie ttit(!ctven 
het kwrnlcte1· hebben vcm doo1· cle belcts
tingpUchti(!e tot het annlcopen, de ctctn· 
leg en de tnmsto·PmctUe van me·rencle 
goecle·ren cutnaewende sornmen (2) . (VV et 
van .16 October 1945, art. 2, par. 3, c.) 

(ADMINISTilATIE VAN FINANOIEN, T. ATTA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet .op het bestreclen 
;~rrest, op 3 April 1950 door het Hof van 
beroep te Lnik gewezen ; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
25, paragraaf 1, 1 o, 26, paragraaf 3, 53, 
paragraaf 1, 55, paragraaf 1, van de wet
ten betreffende cle inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besltiit van 31 Jnli 
1943, 2, paragrafen 1 en 3, 3, paragraaf 2, 
4, paragraaf 1, 17 en 19 van de. wet van 
16 October 1945 tot invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijcl be· 
haalde exceptionele ii1komsten, winsten 
en baten, doordat het bestreden arrest 
beslist : 1 o dat het vrij vermogen, clat de 
belastingplichtige op 1 Jannari 1940 in 
zijn bezit had, op 150.000 frank in plaats 
van 50.000 frank client te worden vrist" 
gesteld; 2° dat lle administratie ten on· 
rechte · aan de belastbare inkomsten 
een som van 300.000 frank toevoegt, 
welke de vermoeclelijke gezinskosten. voor 
de.· belastbare periode vertegenwoorcligt; 
dan · wanneer : 1° de belastingschnldige 
ten 1gevolge van het bericht van wijziging, 
dat' hem overeenkomstig artikel 55, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
toegezonden wenl, zich nitdrnkkelijk ak· 
k,oord verklaan11weft over de door de ad, 
niillistratie vastgestelde aanslagbasissen, 
welke basissen voortvloeien nit een ver· 
mogensstaat, waadu ·onder meer een aan
gegev.en vrij vermogen vau .50.000 frank 
op. 1 .Jannuri ·1940 begi·epen i!l ; <lat er nit 

· volgt dat .de aang-eslugeu inkomsten en· 
kel knnnen herzien worden· iucUen de be· 

(1). en (2) Verbr;, 10 April 1951, twee arresten 
(z1e hoger, blz. 454 en 456; B1tll. en ·PAsic., 
1!}!)1, I, 544 en 545). 

langhebbende llet bewijs levert van het 
bestaan van een nit een rechts- of feite
lijke dwaling voortspruitencle overbelas
ting ; 2° kraclltens artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 October 1945, de onder 
de toepassing van de extru-belasting V1ll· 
lende inkomtlten, winsten en baten, die 
ZIJn welke bij artikel 25 van de samen
geschakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen aangeclnid wor.den, en dan 
wanneer, lniclens artikel 26, paragraaf 3, 
van dezelfcle wetten, de nitgaven van per
soonlijke aarcl van de beclrijfsinkomsten 
niet mogen afgetrokken worden ; dan 
wanneer artikel 19 van de wet van 16 Oc
tober 1945 bepaalt als volgt : << In zover 
er door deze wet niet worclt van afge- . 
weken, zijn de bepaling·en van de samen
geschnkelde wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingen cUe betrekking hebben ov 
de bedrijfsbelasting, van toepassing op de 
extra-belasting )) ; clan wanneer, bijg-e
volg, bij gebrek aan nitclrukkelijke af
wijking in cUt opzicht, de gezinskosten 
niet nit cle belastbare gronclslag mogen 
geweercl worden : 

Over llet eers te onclercleel : 
Overwegende dat nit de regelmatig 

overgelegde stnkken blijkt dat verweenler 
een aangifte ingecliencl heeft in de extra
belasting op de in oorlogstijcl behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
welke door de wet van 16 October 1945. in
gevoercl werd; clat deze aangifte door de 
controlenr-taxatenr verbeterd is geweest 
en dat die verbetering door verweerder 
aangenomen wercl; 

Overwegende dat, lniclens artikel 19 van 
gezegde wet, in zover er van niet afgewe
:k:en wordt, de bepalingen van de samen
geschakelcle wetten betreffende ·de inkom
stenbelasting·en, die betrekking hebbEm O]) 
cle bedrijfsbelasting, op -cle extra-pelasting 
van toepassing zijn; · 

Dat de wet van 16 October 1945 van arti
. kelen 53 en 55 van de samengeschakelde 
wetten niet afwijkt ; , · 

Overwegende dat de door de belasting
piiclltige, overeenkomstig artikel 53 van 

. de samengeschakelde wetten, opgemaakte 
·en tngecliencle aangifte bewijskracht heeft 
tenzij het tegendeel bewezen is en dat, 
wanneer cleze aangifte aanleiding tot na. 
zicht gegeven lleeft bij toepassing van arti
kel 55 van cleze~fde wetten, het rectifica-. 
tiebericht clat vim de administl'atie nit
gaat en door de belastingpliclitige wordt 
aanvaard, dezelfde bewijskracht als de 
oorspronkelijke aangifte heeft in welker · 
plaats het gesteld wordt; 

Overwegende dat de belastingplichtige, 
door zich betreffende cle aan zijn aangifte 
toegebraclite wijziging akkoord te verkla
ren, het recht :r;Liet verliest binnen de ter- , 
mijnen bepaalcl bij artikeL 61,, pa.ragraa:t3,, 
vqn. cle samengeschakelde ·wetten tegen 
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het beloop van de uanslug een reclamatie 
in te clienen, maar dat hij, om in zijn 
reclamatie te slagen, het bewijs moet le
veren van de vergissing welke te zijnen 
nadele bij de wijziging begaan werd; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
verweerder het bewijs er van diende te 
leveren dat zijn vrij vermogen op 1 .Ta
nuari 1940 meer bedroeg dun de som van 
50.000 frank welke in het door hem aan
vaarde rectificatiebericht vermeld was ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verkluart « flat de door notaris Detienne 
en door cle heer Albert Di Cocco 
afgelevercle attesten genoegzaam bewijzen 
dat eiser (hier verweerder) in 1939 een 
som van 150.000 frank bezat welke niet 
blijkt v66r het einde van het jaar weder 
uitgegeven te zijn geweest; dat, bijgevolg, 
het bedrag van het vrij vermogen van de 
belastingplichtige op 1 Januari 1940 aun 
gezegde som van 150.060 frank gelijk is ll ; 

Overwegende dat, zodoende, de rechter 
over de grond uit de door verweerder 
overgelegde feitelijke gegevens souverein 
afleidt dat deze het op hem rustend be
wijs geleverd lweft; dat deze beslissing, 
die de beoordeling van het Hof ontgaat, 
geen schending van de in het middel aan
g·eduide wetsbepalingen medebrengt; clat 
het eerste onderdeel van het middel dus 
niet Iran aangenomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3, 

c, van de wet van 16 October 1945, tot 
invoering van een extra-belasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele in-_ 
komsten, winsten en baten, onder voor
behoud van het tegenbewijs dat het in
stelt, vermoedt dat nit belastbare inkom
sten voortkomen de sommen welke recht
streeks of onrechtstreeks tot bet aanko
pen, de aanleg en de transformatie van 
roerende en onroerende goederen aange-
wend werden ; • 

Overwegende dat deze bepaling, welke 
in de meest algemene termen is gesteld, 
uls inkomsten beschouwt de sommen nit-

. gegeven tot dekking van de huishoudings
uitgaven welke, derhalve, ingevolge bet 
vermoeden, in de belastbare grondslag 
van de extra-belasting clienen begrepen te 
worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat de huishoudings
uitgaven op het stuk van de extra-belas
ting niet in aanmerking kunnen worden 
genomen om reden « dat de gezinskosten 
niet onder de vermoedelijke inkomsten 
vermeld zijn en dat, vermits de wet van 
enge interpt·etatie · is, het niet geoorloofd 

, (1) Zie in Bull. en PASIC., 1950, I, 672, de con
clusie van het openbaar ministerie v66r verbr., 
23 Mei 1950; verbr., 29 Mei 1951 (zie hoger, 

is ze willekeurig in de wettekst toe te 
voegen ll, het in het middel aangeduide 
artikel 2 van de wet van 16 October 1945 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het beslist dat de 
onder de extra-belasting vallencle inkom
sten, winsten en baten de som -van 
300.000 frank niet mogen omvatten, welke 
de vermoedelijke gezinskosten vertegen
woordigt, en de litigieuze aanslagen te 
dezen belope vernietigt; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt da t 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en clat melcling er van 
zal worden gemaakt op de kant van hel; 
gedeeltelijk vernietigcl arrest; veroordeelt 
verweercler tot de helft der kosten; laat 
de andere helft ten laste van de Staat; 
verwijst de alclus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Gent. 

26 Juni 1951. - 2<' kamer. - Voot·zitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vet·
slaggever, H. Daubresse.- GeUjklnidende 
concl·usie, H. Ganshof van der 1\'Ieerscb, 
·advocaat-generual. - PleUe·r, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER.·- 26 Juni 1951 

INKOl\'ISTENBELASTINGEN. AAN-
SLAG VAN AMBTSWEGE. - VERGELIJKING 
MET DE NOR-MALE WINSTEN VAN SOORTGELI,TKE 
BELASTINGPLICH'l'IGEN. - VERGELIJ1UNG DIE 
NIET NOODZAKELIJK VAN RET BESTAAN VAN 
VERSCHILLENDE SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN AFHANKELIJK IS. 

Wanneer, in geval van aanslng van ambts
we,qe, de belastbnre gmnclslag floor ver
gelijlcing met cle no1·male winsten van, 
soot·tgel-ijlce belast-ingplichtigen bepnald, 
wordt, vereist cle wet niet dat de ctd
minist1·atie nanr het bestctan van ver
schillencle soort,qeUj lee belnst-ingplichti
uen zott verw·ijzen (1). (Samengescha, 
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 28.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. SCHAEFE.R.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 October 1950 door het · Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig midclel : schencling van 

biz. 566; B-ull. en PAsrc., 1951, I, 657); 5 Juni 
1951, twee arresten (Bull. en PASIC., 1951, I, 
673 en 676) . 
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urtikel 112 van de Grondwet en van arti
kel 28 van de wetten betreffende de in
komRtenbelastingeu, samengeschakeld bij 
besluit van 31 Juli 1943, doordat llet Hof 
van beroep te Brussel, bij zijn arrest van 
18 October 1950, na vastgesteld te llebben 
dat verweerder bij toepassing van arti
kel 56 van voomoemde samengescllakelde 
wetten te recht over het dieustjaar 1946 
van ambtswege aangeslagen geweest is, 
dat, overeenkomstig artikel 28 van de
zelfde wetten, de aanslagen bij vergelij
king met de normale winsten van een 
soortgelijke belasting·pliclltige bepaald ge
weest zijn, en dat llet vergelijkingspunt, 
wat deze belastingpliclltige aangaat, re
gelmatig overgelegcl geweest is, beslist 
dat de bepalingeu van gezegd artikel 28 
een vergelijking met meer dan een soort
gelijke belastingpliclltige vereisen en dat, 
lletgeen cle tweede door de controleur 
aangenomen vergelijking betreft, de tot 
een percentage op de aankoop beperkte 
referentie te summier is om llaar llet ka
rakter van eeu oordeelkunclig gekozen 
vergelijkingspunt te kunnen toekennen; 
dat, bijgevolg, de vergelijking op eeu 
enkel vergelijkingspunt wettelijk is over
gelegd geweest en dat, derhalve, de bepa
lingen van artikel 28 van de samenge
schakelde wetten niet toegepast zijn ge
weest en clat, alzo, aan de voorschriften 
van artikel 56 van gezegcle wetten niet 
voldaan geweest is; dan wanneer nit de 
geest of altllans uit de letter van voor
meld artikel 28 blijkt dat de vergelijking 
met een enkel soortgelijke belastingplich
tige volstaat : 

Overwegeude dat verweercler, door clat 
llij nagelaten had zijn aangifte in de di
recte belastingen voor het dienstjaar 1946 
in te dienen, bij toe passing van de bepa
lingen van artikel 56 van de sameugescha
kelcle wetten van ambtswege aangeslagen 
is geweest; 

Overwegende dat, de aclministratie de 
bepaling van deze aanslag op artikel 28 
van clezelfde wetten gesteuncl lleeft, clit 
wil zeggen op de vermoeclens afgeleicl nit 
de vergelijking met de normale winsten 
van soortgelijke belastingplichtigen; 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
vaststellend dat de admiuistratie slechts 
een vergelijkingspunt wettelijk overge
legd heeft, clan wam1eer « uit de alge
mene economie van bovenbecloeld arti
kel 28 blijkt dat de vergelijking met de 
normale winsten. of baten van meer dan 
een soortgelijke belastingplichtige client 
te worden gemaakt )}, beslist dat de be
palingen van artikel 28 niet toegepast zijn 
geweest en dat er, alzo, aan het voor
schrift van artikel 56 van de samenge
scllakelde wetten niet voldaan geweest is; 

Overwegende dat de waarde van ver
moeclen welke artikel 28 aan de bij het-

VERBR., 1951. - 41 

zelve voorziene vergelijking toekent niet 
afhangt van llet feit dat de administratie 
naar het bestaan van verscllillende soort
gelijke belastingplichtigen verwijst; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door de aanslag te vernietigen om de 
enige reden dat de vergelijking naar 
recht met verscllillende belasting·plicllti
gen moet worden gemaakt, de in llet mid
del aangecluide wetsbepalingen gescllonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal worden overgescllreveu in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de kosteu ; ver
wijst de zaak naar het I-Iof van beroer• 
te Luik. 

26 Juni 1951. - 2" kamer. - Vom·zUte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·-
8laggever, H. Bayot. - GeUjlclttidende 
conclnsie, H. Ganshof van der .Meersch, 
advocaat-generaal. - PleUe1·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 26 Juni 1951 

1° AKTE. - l-IIJ DIE RET RECHT HEEFT EEN 
UITGIFTE OF EEN AFSCHRIFT TE VERKRIJGEN 
VAN EEN AKTE Ob' VAN EEN BESCHEID DAT IN 
BEZI'l' VAN EEN OPENBAAR BEWAARDER IS, KAN 
ER ZICH EEN FOTOCOPIE VAN DOEN AFLEVEREN. 

2° VONNISSEJN EN ARRESTEN. 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
VERMELDING VAN DE HANDTEKENINGEN, GE
WAARMERKT DOOR DE GRIFFIER. - VER
MELDING GELDT, BEHOUDENS INSCHRIJVING 
VAN VALSHEID, ALS BEWIJS VAN DE JUISTE 
'l'OEPASSING VAN ARTIKEL 138 VAN HET WET
HOEK VAN BUBGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- BIJ RET VERZOEKSOHRIFT TE VOEGEN UIT-
GJFTE VAN RET ARREST. - EENVOUDIGE UIT
GIFTE DIE NIET VAN RET FO:RMULIER VAN TEN
UITVOERLEGGING MOET VOORZIEN ZIJN. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- BIJ HE1' VERZOEKSOHRIFT TE VOEGEN UIT-
GIFTE VAN RET ARREST. - EENVOUDIGE UIT
GIFTE DIE NIE1' VAN RET ZEGEL VAN RET HOF 
VAN BEROEP MOET VOORZIEN ZIJN. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- BI.JZONDERE VOLMAOHT TOT NEERLEGGING 
'l'ER GRIFFIE VAN RET Hm' VAN BEROEP VAN 
RET VERZOEKSCHRIFT TOT VERBREKING, 
WELKE ONDER DE VOOR ONTVANGST DOOE DE 
GRH'FIER GETEKENDE INVENTARIS. VOORKOM'r. 
- 0NTVANGSTBEWIJS WAARUIT VOLGT DAT DE 
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NEERLEOGING VAN HET YERZOEKSCHRIFT TER 
GR-IFFIE DOOR DE IN DE VOLMACHT VERMELDE 
PER.SOON GEDAAN WERD. -, REGELli!IATIGE 
VOORZIENING. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - AFS'l'AND VAN BE
DRIJF. -PRIJS VAN DE OVERDRACHT WAARIN 
GEDURENDE HET 'BEDRIJF VERWEZENLI,JK'l'E 
EN NOG NIET AANGESLAGEN vVINSTEN BEGREPEN 
ZIJN. - vVINSTEN IN DE BEDRIJFSBELASTING 
BELASTBAAR. 

7" INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NIET INVORDERBARE 
SCHULDVORDERINGEN MOETEN NIET IN 'HET 
BELASTBAAR ACTIE~' OPGENOMEN WORDEN. -
SCHULDVORDERINGEN WAARVAN DE NIET-IN
VORDERBAARHEID EEN EENVOUDIGE ONDERSTEL
LING IS. - J\10ETEN ERIN OPGENOMEN WOR
DEN. 

1 o Hi:i (l'ie het 1·echt heett een uitrJifte of 
een afschrift te verlc?'ijgen vnn een 
nlcte of vnn een 1Jescheia ant in bezit 
vnn een openbnnr beuxuwae1· is, lcnn er 
ziclb een fotocopie van (ioen afleveren, 
zonae·r dett echte'/' het origineel ?i.na?· 
een ande·re plnats (z.lent gebrncld te wor
aen. (Kon. besl., nr 246, van 22 Februari 

· 1936, art. 1.) 

ziening nee·rgeleyde stulclcen een bi}Zon
c~ere volmacht voorltomt d·ie doo1· cle 
cli1·ecte1W elm· t•echtst?·eelcse belastingen 
na.n zijn b1weelove1·ste gegeven wera O?n 
cUe neerlegyiny te cloen, en wnnneer de 
inven.taris vnn die sttt.Tcken voo?· ont
van.gst floor de y?'ijfier getelcend wercl, 
slu-it cl·ie vermelcling in, otschoon zij cle 
t~aam vnn cle pe1·soon clie de neerlegyintt 
verrichtte niet behelst, clnt cleze geclaan 
-we·rcl cloor cle ambte1wa1· wiens nnnm op 
cle in cle inventa.?"is vermelae volmncht 
vooTlcomt .en is, clerhalve, cle voo?·zie
ninu cUenann[la.ande ?·egelma.Uy (3). 
\Wet van 6 September 1895, .art. 14.) 

6° In yevrrl vnn ovenl?'acht van een be
cl?'i:if, moeten ondeT cle in de beclt·ijfs
belnsUng belastbare inlcomsten begrepe11 
wonlen de 1Jed?"ijfswinsten clie v6(k de 
ovenlracht dom· cle belastingplichtirJe 
vm·wezen.Ujlct u>enlen en 1van1·van het 
bestnnn door de alcte van ovei·(kncht 
aan het licht wonlt ge1Jmcht (4). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, 27 en 32.) · 

2° Ve met de hwna yesclweven ve·rmelcliny 
·llan cle hnncltelceningen, gewnnrmedct , 
door (le g?·ijfier van het rechtscollege 
.dat de beslissing gewezen heeft, gelclt, · 
tot (Uln insclwijving vnn vnlsheid, nls 
bew·ijs vnn (le .fttiste toepnssing van 
nt·tilcel 138 V(ln het Wetboelc vnn bttr
rfC'rli.i lee ?'echtsvorcleriny. 

7° In(lien de schulclvorcle'i'ingen clie niet 
invonlerbcw?· zijn, niet in het belast
ba.ar actief moeten opgegeven tvo?·den, 
zo1t clit niet wettelijlc lcnnnen geschie
clen wwJitee?· hu.n invonle?·band~eicl een 
ee1vvoudfge onde1·stelliny is. (Sanienge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 25, 27 en 32.) 

(ADMINISTRATIE T. ALGOET.) 

ARREST. 

3." De tlit,qifte vnn de bestreclen besUssing 
(lie, ·in zfllcen vnn ?'echtskeelcse belas
tingen, (1001' fle (Utnlegger in Ve?'b?'elcing 
1Jij de 1Joorziening (lient yevoey(l te wor
aen is een eenvowlige nitgifte en niet 
een met het tonnulier VCln tenttitvoer-· 
leurriny vom·ziene gmsse (1). (Wet van 
6 September 1895, art. 14.) 

4°. De ·nityifte V(ln (le bf{st-reden beslissing 
· die, in znlcen .van 1'echtst?-eelcse belas

tingen, bij ae VOO?'Zienin{f aient yevoegcl 
te wm·aen, moet niet met het zeyel van 
het hot van ben5ep voo1·zien zijn (2). 

5o ·Wnnnee?·, in znlcen van ?'echtstreelcse 
1H{lasHngen, oncle·1·. ae ter grijfie van het 
hot van be?·oep tot stctving van cle voor-

·· (l) Zie de voetnota; getekend W. G.,: onder
aai:tihet arrest in Bull. en PAsiC., 1951, ·I, 738. 

(2) Verbr., 29 April en 14 October 1942 (Btlll. 
eri\BAstc., 1942, l, 97 en 229). 
.:(3)· De voorziening wordt, inderdaad, niet vol

trokken door het indienen van het verzoekschrift 
en. de betekening ervan aan de verweerder. Ret 
is ·door de neerlegging zelf van het ve>·~oek
~chrift dat de aanlegger het inzicht om· zicJt te 
v:oorzien te kennen geeft {verbr., 1(} December 
1934, Bull. en PAsrc,, 1935, I, 75; 18 Septem-

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 19 December 1949 door het Hof. 
van beroep te Luik gewezen ; 

Aangaande de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Over de eerste groncl van niet-ontvanke
lijkheid, gegrond hierop dat de uitgifte 
van bet bestreden arrest, welke bij de 
voorziening gevoegd is krachtens arti-

. kel 14 van de wet van 6 September 1895, 
onregelmatig is doorclat : a) zij overgelegcl 
wercl in de vorm van een « fotocopie >> 
welke door het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorclering niet voorzien wordt; b) de 
haridtekeningen welke onderaan het ar
rest voorkomen niet gefotocopieerd zijn, 

her 1939, ibid., 1939, I, 377; 1 Maart 1949, 
A,.,.. T'e1·b?·., 1949, blz. 155; Bull. en PAsrc., 
1949, 1,'173; nota's 1 en 2 onder verbr:, 31 Mei 
1949, A,., .. T'e,-b,·., '1949, blz. 362; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 405; nota 1 onder verbr., 10 Ja
nuari 1950, A,., .. T'e1·b,·., 1950, blz. 281; Bttll. en 
PASIC., 1950, I, 302). 

(4) Verb1•., 27 Januari 1947 (A1·r. T'erb1·., 
1947, blz. 64; Bull. en PASIC., -1947, I, 85) ;· 
1 Jnni 1948 (A1·r. T'erb1·., 1948, blz. 303; Bull. 

' en PAsrc., 1948, I, 351). 
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doch met de hand geschreven zijn en voor
afgegaan door de eveneens met de hand 
geschreven vermelding « was getekend '' ; 
c) een strook papier, vastgelijmd op het 
gevoelig papier dat voor de fotocopie ge
diend had, het laatste gedeelte van de 
uitgifte uitmaakt, zonder dat een zegel 
op een goedgekeurde verwijzing van de 
authenticiteit van dit essentieel deel van 
het arrest doet blijken, overeenkomstig 
met het voorschrift van artikel 138 van 
het Wetboek van ourgerlijke rechtsvor-
dering: '· 

Overwegende dat artikel 1 van het ko
ninklijk besluit n'' 246 van 22 Februari 
1936 het volgende bepaalt : « Hij die het 
recht heeft een uitgifte of een afschrift te 
verkrijgen van een akte of van een be
scheid dat_in het bezit van een openbaar 
bewaarder is, kan er zich een fotocopie 
van doen afieveren, zonder dat echter het 
origineel naar een andere plaats gebracht 
wordt ''; 

Overwegende dat de algemeenheid van 
die bewoordingen voor iedere vereiste 
overlegging van een authentieke uitgifte 
of afschrift het gebruik van het fotogra
fisch procede toelaat; 

Dat het eerste onderdeel van de grond 
van niet-ontvankelijkheid naar recht 
faalt; 

Overwegende dat de met cle hand ge
schreven vermelding van de handtekenin
gen, welke door de griffier van het rechts
college dat de beslissing heeft gewezen 
gewaarmerkt werd tot aan inschrijving 
van valsheid geldt als bewijs van de 
juiste toepassing van artikel 138 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring; 

Overwegende, bovendien, dat de uit
gifte van de bestreden beslissing welke 
door aanlegger, naar luid van artikel 14 
van de wet van 6 September 1895, bij zijn 
vo<irziening dient · gevoegd, niet de van 
het formulier van tenuitvoerlegging voor
ziene grosse van het arrest is ; dat niet 
vereist wordt dat het zegel van het hof 
van beroep op het stuk aangebracht 
worde; 

Dat het tweede onderdeel van de grond 
van niet-ontvankelijkheid naar recht 
faalt; 

Over de tweede groncl van niet-ontvan
kelijkheid, gegrond hierop dat de neder
legging van het verzoekschrift tot verbre
king, voorzien bij artikel 14 van de wet 
van 6 September 1895, naar luid van arti
kel 13 van dezelfde wet door aanlegger in 
verbreking client gedaan te worden; dat, 
zo o:p-Cler de bij. de voorziening gevoegde 
stukken een. volmacht voorkomt welke aan 
een · derde afgeleverd werd om voormelde 
stukken ter griffie van het hof van beroep 
nec1er te leggen, in het aan het Hof van 
verbreking overgemaakt dossier geen do
cument aanwezig is dat bewijst dat de 

nederlegging door de gevolmachtigde ge
daan werd, en dat het, anderzijds, zeker 
voorkomt, zoals nit het bestaan van de 
volmacht blijkt, dat de nederlegging niet 
door aanlegger gedaan werd : 

Overwegende dat de stukken van de 
voorziening zijn verzameld geweest in 
een dossier waarvan inventaris opgemaakt 
wercl en waarin een bijzondere volmacht 
voorkomt welke door de directeur van de 
clirecte belastingen te Luik, handelend in 
naam van de Minister van financH\n, aan 
de heer Dethise bureeloverste gegeven 
wercl, om de voorziening en de bij deze 
gevoegde stukken ter griffie van het Hof 
van beroep te Luik neder te leggen; 

Overwegende dat onderaan de inven
taris van de nedergelegde bundel de vol
gende vermelding geschreven staat : 
« Ontvangen ter griffie van het Hof van 
beroep te Luik, de 27 Januari 1950. De 
griffier (getekend) D. Moray ''; 

Overwegende dat dergelijke vermelding, 
ofschoon zij de naam niet bevat van de 
persoon die de nederlegging verrichtte, 
reg·elmatig is, vermits zij insluit dat de 
nederlegging gedaan wercl door de ambte
naar wiens naam op de in de inventaris 
vermelde volmacht voorkomt; 

Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen. 
worden; 

Aangaande de voorziening 
Over het enig middel : schending van de 

artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1156 
tot 1167, 1317 tot 1321 van het Burgerlijk 
Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°, 27, para
graaf 1, 32, paragraaf 1, en 55, alinea 5, 
van de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 12 September 1936, 1, 2 en 6 
van de wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 21 Januari 1937, eil 1, 
litt. c, van het koninklijk besluit van 
19 Juni 1937. waarbij de nationale crisis
belasting voor het dienstjaar 1937 met. de 
helft verlaagd wordt, do-ordat het .bestre
den arrest, na aangenomen te hebben dat 
de heer Algoet, door zijn handelszaak 
over te dragen aan de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Timbres Economa ,,, een belastbaar . ac
cres verwezenlijkt heeft, desonclanks be
slist dat appellant tot betaling van een 
onzekere schuld zou kunnen gehouden 
zijn en, bij gebrek aan nadere bijzonderhe
den wat de omvang van deze betreft, 
het bedrag van de belastbare inkomsten 
tot niets herleidt, dan wanneer de akte 
van oprichting van de vennootschap de 
betaling van de kwestieuze schuld ten 
haren laste legt en dat, bijgevolg, ieder 
gecleelte van deze schuld, dat nadien even
tueel om reden van het onvermogen der 
vennootschap ten laste van de heer Algoet 



-644 

zun >vorden gelegd, een kapitaalverlies zou 
uitmaken; dat, zelfs in de veronderstel
ling dat dit verlies als een inkomsteu
verlies zou moeten beschouwd worden, het 
enkel in aanmerking zou mogen genomeu 
worden voor het dienstjaar in de loop 
waarvan het werkelijk ondergaan zou ge
weest zijn, en dan wanneer in elk geval, 
aangezien de litigieuze aanslag overeeu
stemt met het advies van de fiscale com
missie ingesteld krachtens artikel 55, ali
nea 2, van voormelcle samengeschakelde 
wetten, het aan de beer Algoet behoort 
het bewijs van het juiste bedrag van zijn 
inkomsten te leveren en, althans, het 
juiste bedrag te laten kenuen van bet ge
deelte van de schuld, voor welker beta
ling hij op bet in aanmerking genomen 
tijdstip persoonlijk hacl dienen in te 
staan : 

Overwegende dat artikel 6 van de akte 
van oprichting van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
welk in het voor eensluiclend gewaar
merkt afschrift van de bij de voorziening 
gevoegde clirectoriale beslissing overge
nomen is, na clc opsomming van vei·weer
dcrs inbrengen, bepaalt clat de vennoot
schap het gehele passief van de handels
zaak cler echtelieclen Algoet-Smulders te 
haren laste neemt en hun tot vergoeding 
voor hun inbrengen volledig volstorte 
aandelen in de vennootschap toekent; 

Overwegende dat de administratie er 
toe gerechtigd is op de bedrijfswinsten, 
welke voorheen door verweerder werdeli 
verwezenlijkt en waarvan het bestaan 
door de akte van overclracht aan het licht 
wordt gebracht, aanslag te vestigen (sa
mengeschakelde wetten van 12 Septem
ber 1936, art. 25, 27 en 32) ; 

Overwegende clat bet bestreclen arrest, 
na vastgesteld te hebben dat artikel 6 
van de alrte van oprichting ten lnste van 
de vennootschap de terugbetaling legt van 
de rabatzegels welke in omloop gebracht 
werden door verweerder die nlzo een in
gevolge artikel 27, paragranf 1, belast
baar accres zou verwezelilijken, erop 
wijst dat verweerder jegens zijn schnkl
eisers tot betaling van de schuld zal ge
houden blijven omdat hij door die schuld
eisers, voor wie de overeenkomst een 1·es 
inter aMos cwtct 1.s, niet outlast is; 

Overwegende clat, indien zij in verweer
Llers patrimonium blijft bestaan, deze 
scbuld er in vergelijking komt met een 
schuldvordering van hetzelfde beloop ten 
laste van de vennootschap welke, in ge
val verweerder er toe zou komen de 
schuld geheel of gecleeltelijk te kwijten, 
hem het bedrag er van zou moeten 
terugbetalen; dat verweerder derhalve, 
hoewel steeds aansprakelijk voor de 
schulcl, ten gevolge van de overeenkomst 
een eventueel belastbaar vermogensaccres 
verwezenlijkt ; 

Overwegende ongetwijfeld dat, indien 
de vennootschap onvermogend zou wor
den, de schuldvordering niet invorder
baar zou blijken; dat schuldvorderiugen 
niet in het belastbaar actief opgenomen 
dienen te worden wanneer zij niet meer 
invorderbaar ~;ijn, maar dat zulks niet 
het geval is wanneer de niet-invorder
baarheicl van de schuldvorcleringen een 
eenvoudige onderstelling is ; 

Dat het bestreden arrest, clienvolgens, 
de in het middel aangewezen bepalingen 
geschonden heeft ; ' 

Om Cl,ie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te J-'uik, en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oorcleelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

26 Juli 1951. - 2" kamer. - Yoo1·zitte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ye1·
slagyeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlclt~iclende conclnB'ie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

le KAMER. 28 Juni 1951 

EJRFEJNISSEN. KLEINE NALATENSCHAP-
PEN. - .AANWIJZING DOOR DE << DE CUJUS >> 
VAN DE ERFGENA;\Jli DIE, BIJ VOORKEUR, ZAL 

GEROEPEN WORDEN OM RET RECHT TOT OVER
NEMING UIT 'fE OEFENEN. - VORM. 

De aanwijzing, cloo1· cle de cujus, van de 
erfgenaarn rlie, bij voo1·lcem·, zal geme
pen wonlen orn het 1·echt tot overne
rning, 1Joorzien bij artilcel 4 van cle wet 
van 16 lllei 1900 op de erj1·egeling voo1· 
cle Tcleine nalatenschappen., uit te oefe
nen, client bij yesclwift te yescldeclen (1). 

'(llROENS, T. BROENS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, ·op 31 Maart 1950 gewezen door 
de Vrederechter van het kanton Saint
Nicolas-lez-Liege; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1 en 4, inzonderheicl 4, ali
nea 3, van cle wet van 16 Mei 1900 tot wij
ziging van cle erfregeling van de kleiue 
nalatenschappen, gewijzigd bij de wet van 
23 April 1935, en van artikel 97 van de 

(1) Verbr., 28 November 1946 (Ar1·. Vm·b1·., 
1946, blz. 417; Bull. en PASIC., 1946, I, 451). 
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"(;}J'ondwet, doordat de rechter over de 
grand, in weerwil van de formele termen 
van de wet, geweigerd heeft het verzoek 
van aanlegster in te willigen, hetwelk, 
steunend op de beslissing van de meercler
heid der belangen welke in het vonnis 
erkend werd, er toe strekte haar het 
recht te doen toekennen de onroerende 
goecleren en de stoffering er van, die van 
de nalatenschap van haar moeder afhin
gen, .over te nemen en, claarentegen, het 
verzoek ingewilligd heeft dat te zelfden 
einde cloch te zijnen voordele door eerste 
verweerder werd ingecliencl, ofschoon er 
vastgesteld was geweest dat deze noch 
in een uiterste wilsbeschikking noch trou
wens op een andere wijze door de overle
dene was << aangewezen ll geweest, en dit 
onder voorwendsel dat het in zulk geval 
tot de taak van de rechter zon behoren 
cleze aanwijzing te doen door zich te 
laten leiden door de vennoeclelijke wens 
van de cle cnjns, zodoende buiten de wet . 
een juridisch stelsel invoerend, en door
dat de rechter over de grond door de te
gensti'ijcliglleid en de clubbelzinnigheicl 
zijner motieven in ieder geval artikel 97 
van de Grondwet geschonclen heeft : 

Overwegende clat, in het geval voorzien 
bij artikel 4, alinea 3, van de wet van 
16 Mei 1900 op de erfregeling voor de 
lrleine nalatenschappen, de aanwijzing 
door de cle c·njlts van de persoon aan wie 
het recht tot overneming zal te beurt val
len, nooclzakelijk bij geschrift client te 
geschieden ; 

Dat dergelijke aanwijzing, inderdaad, 
even goed als een testament, een daad 
van niterste wil uitmaakt die slechts bij 
het overlijden van de cle cujns uitwerking 
kan hebben en die deze, tot op dit ogen
blik, vrij blijft te herroepen; dat haar 
vaststelling bij geschrift tot de wezenheid 
zelf van z~llke beschikking behoort; 

. Overwegende dat het bestreden vonnis, 
{loor zijn beslissing hierop te steunen dat 
deze aanwijzing nit een stilzwijgencle 
wilsuiting en nit een geheel van vermoe-

' dens kan voortvloeien, de in het midclel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, behalve voor zoveel het de waarde 
van het litigieuze onroerencl goecl op 
174.500 frank vaststelt en die van de stof
fering op 2.100 frank; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in· de registers van het Vreclerecht van 
het ·kanton Saint-Nicolas-lez-Liege en clat 
melcli-qg er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Vreclerechter van het eerste kan
ton te Luik. 

28 Juni 1951. - 1" kamer. - Voo1·zitter, 

H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·sla-uuevm·, 
H. G iroul. - Gel·ij lcl7ticlenrle conclttsie, 
H. Raoul Hayoit (]e Termicourt, eerste 
advocaat-Generaal. - Pleiters, HH. DeJa
croix en Veldekens. 

le KAMER. - 28 Juni 1951 

REDENEN VAN DE VONNISSEN l!JN 
ARRESTEN. - BURGEHLIJKE ZAKEN. -
VONNIS DAT EEN EIS INWILLJGT NA EEN VAN DE 
DOOR DE VER'IVEERDER INGEROEPEN MIDDELEN 
TE HEBBEN BEANTWODRD. - GEEN ANTWOllt:D 
OP DE ANDERE MIDDELEN. - NIET GEMOTI-, 
VEERD VONNIS. 

Schenrlt art-ilcel 97 va-n cle Gronrl-wet, het 
vonnis rlat bij het imoilUue-n van een 
e·is een van cle tegen rlie e·is clam· cle ve1·
weenle1· inge1·oepen 1n·iclclelen beant
woo1'clt, rloch rle nnrlere voo1·gestelrle 
miclrlelen onbeant-woorrl lar~t (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GRANDS MAGASINS 
AU BON MARCRE >l, T. DUMOULIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 Maart 1950 gewezen in hoger 
beroep door de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel ; 

Over het enig middel : schencling van de 
artikelen 97 van de Gronclwet, 1, 10, 37 
van de wetten llouclencle uitzonclerings
bepalingen in zake huislnmr, samenge
orclencl bij besluit van de Regent van 
31 Jannari 1949, 1107, 1134 en 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
van het gereclltelijk contract en hi:t aan 
de akten versclmlcligd geloof, doordat het 
bestreclen vonnis, uitspraak cloencle over 
een eis tot verminclering van de huur
prijs bij toepassing van artikel 10 van de 
samengeorclencle wetten houclende uitzon
deringsbepalingen in zake huishuur, be
slist lleeft dat de huurprijs van 6.165 fr., 
welke op 1 Augustus 1939 betaalcl werd, 
op cle in aanmerking genoinen datuiil de 
normale huurprijs van de verhuurde 
plaatsen vertegenwoorcligcle en, bijgevolg, 
de overeengekomen huur, met ingang van 
1 Augustus 1947, tot 200 t. h. van dit be
drag verminderd heeft, en in clier voege 
beslist lleeft onder voorwenclsel dat aan
legster, verhuurster, het bewijs van het 
abnormaal karakter; van de werkelijke 
huurprijs op 1 Augustus 1939 niet zou bij
gebrncht hebben, zonder clat het evenwel 
de conclusies van aanlegster beantwoord 

(1) Verbr., 28 April 1950 (Bull. en PASIC., 

1950, I, 603). 
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heeft waarbij deze beweerde het abnor
maal karakter van de op 1 Augustus 1939 
betaalde huurprijs te bewijzen, zo door 
het belang, de staat en de ligging van de 
verhuurde gemeubileerde plaatsen, als 
door de vrije en zonder voorbehoud gege
ven instemming van verweerster met het 
huurcontract en met {le betaling van de 
thans betwiste huurprijs, zo na de be
sluitwet van 12· Maart 1945 als na de wet 
van 31 Juli 1947, en door de uitslag vml 
het deskundig onderzoek dat bevolen werd 
door de eerste rechter die de normale 
huurwaarde op 1 Augustus 1939 van de 
litigieuze plaatsen en de meubelen welke 
ze stofferen op 147.000 frank 's jaars vast
stelde, en doordat het bestreden vonnis 
aldus het gerechtelijk contract en het aan 
de conclusies van aanlegster versclmldigd 
geloof schendt en niet naar de eis van de 
wet gemotiveerd is : 

Overwegende dat verweerster, tot sta
ving van haar eis tot vermindering van 
de huurprijs, en om het bewijs te leveren 
van de huurwaarde op 1 Augustus 1939 
van de gemeubileerde plaatsen welke zij 
van aanlegster in huur had, v·66r de rech
ter in hoger beroep een huurcontract in
riep dat de rechtsvoorgangers van aan
legster betreffende dezelfde plaatsen voor 
de maandelijkse Jiuurprijs van 6.165 frank 
hadden aangegaan, en dat op 1 Augustus 
1939 in werking was ; 

Overwegende dat aanlegster bij haar 
conclusies staande hield dat deze huur
prijs in abnormale omstandigheden was 
vastgesteld geweest en de normale huur
waarde, op 1 Augustus 1939, van de ver
huurde plaatsen niet vertegenwoordigde; 
dat zij, ·om deze bewering te rechtvaardi
gen, onder meer liet gelden : 1 o dat het 
ingeroepen huurcontract een precair ka
rakter had; 2° dat het belang van de ver
huurde gemeubileerde plaatsen en de 
eersterangsligging er van recht over het 
Noordstation op voldoende wijze het ab
normaal karakter van de in 1939 betaalde 
huurprijs aantonen, en 3° dat een door 
de eerste rechter aangestelde deskundige 
de jaarlijkse huurwaarde op 1 Augustus 
1939 van de litigieuze plaatsen op 
147.000 frank had bepaald; 

Overwegende dat om te beslissen dat 
aanlegster geen bewijs van << het abnor
maal karakter van de werkelijke huur
prijs op 1 Augustus 1939 ll levert, het be
streden vonnis, enkel het eerste van de 
middelen waarop aanlegster haar bewe
ring grondde, beantwoordt ; 

Dat er uit volgt dat het vonnis niet 
naar de eis van de wet ge:riwtiveerd is en 
dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
'vonnis, behalve voor zoveel het over de 
ontvankelijkheid van het h,oger beroep 
uitspraak doet; beveelt dat onderhavig _ 

arrest z·al worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel en dat melding er van 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing zal worden gemaakt; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

28 Juni 1951. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Bareel. - GeUjklwi(lencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUe·r, H. Dela
croix. 

l e KAMER. - 28 Juni 1951 

OORLOG. - BESLUITWET VAN 8 MEI 194•! 
BETREFFENDE DE OPENBARE AMBTEN. _:_ HER
'ZIENING VAN DE GEDURENDE DE BEZETTING GE
TROFFEN MAATREGELEN. VERWORVEN 
RECHTEN KUNNEN NIET INGEROEPEN WORDEN. 

De geclw·encle (le bezetting b·ij a1·tilcel -~ 
van de beshtitwet van 8 Mei 1944 be
tl"effencle cle openba1·e am lit en getrot
fen maat1·egelen lcunnen in cle doo1· 
gemelcle wetsbepaling bepaalcle vooi·
waarden ingetrolclcen of gewijzigd wi:n-
clen, zoncler flat tegen die intl·elcking at 
wijZ'iging venvo1·ven 1·echten lcunnen in
gemepen wo,·clen. 

(GEMEENTE JEMAPPES, 'L'. VISE.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; ' 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet als wettelijk gemoti
veerd kan beschouwd worden vermits -
het geen antwoord verstrekt heeft op :{ie 
conclusies waarbij aanlegster staande · ge
houden had dat « de gemeenteraad, zodra 
hij het gezag weder in handen genomen 
had, op 10 Januari 1945, krachtens arti
kel 4 van de besluitwet van 8 Mei 1944, de 
beslissing van het « Comite de salut pu
blic ll vernietigd had ll : 

Overwegende dat de door verweerder 
tegen aanlegster ingestelde vordering 
strekte tot betaling van pensioensachter
stallen, berekend op basis van het bedrag 
dat op 9 September 1940 herzien werd 
door het « Comite de salut public )) van de 
gemeente Jemappes, welk de afwezige ge
meenteraad verving ; 

Overwegende dat aanlegster, bij haar 
conclusies in hager beroep, de verhoging 



-647 

van, het bedrag van het pensioen cloor. 
het !< Comite de salut public '' critiserend, 
onder meer liet gelden dat de beslissing, 
welke op 9 September 1940 door het comite 
genolllen werd, op 10 Januari 1945, krach
tens artikel 4 van de besluitwet van 8 Mei 
1.944 door de gemeenteraad vernietigd 
werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
nalaat antwoorcl op dit verdedigingsmid
del te verstrekken; dat door te verkla
Ten : << dat appellante (hier aanlegster) te 
vergeefs staande houdt dat zij het recht 
had de besproken beslissing van het 
« Comite de salut public '' in te trekken 
of te wijzigen, dan wanneer het voor de 
geintimeerde (hier verweerder) om ver
worven rechten ging ''• het arrest onge
twijfeld het middel van de conclush;s 
beantwoordt waarbij aanlegster aan
voerde dat de gemeenteraad, « ingevolge 
zijn vrije en niet onder voogclij staande 
bevoegdheid, het recht heeft, zonder 
daaromtrent zich aan het om·dee1 van 
·enige overheid te gedragen, een vroegere 
nit kracht dier bevoegdheid genomen be
slissing in te. trekken of te wijzigen )l : 

maar dat het arrest zodoende geen pas
send antwoord verstrekt op het middel ge
grond op artikel 4 van de besluitwet van 
8 1\;lei 1944, welk bepaalt dat het client 
toegepast « zonder dat verworven rechten 
lnmnen worden ingeroepen ll ; 

'Dat er nit volgt dat het bestreden ar
'rest artikel 97 van de Grondwet geschon-
den heeft; · 

Om die redenen, verbreekt het oestre
den arrest; beveelt dat onderhuvig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van op de kant van de 
vernietigde beslissing zal gemaakt wor
den; veroordeelt verweerder tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
11eroep te Luik. 

28 Juni 1951. ~ 1" kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
H.. Giroul. - Gelijlcl·widende concltts·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Plelte1·s, HR. Si
mont en Demeur. 

le KAMER. - 28 juni J95J. 

OVEJREENKOMST. UITVOERING. 
rDOOlt DE REORTER INGEROEPEN TOT AFWIJ
~EN VAN EEN BEWERING. - VONNIS DAT VER
V()LGENS VASTSTELT DAT DIE UITVOERING NIET 
lN AANMERlGNG KAN WORDEN GENOMEN. -
'I'EGF...NS'l'RIJDIGHEID. 

Is .. door tegenstTijcligheid aangetast, het 
vonn.oi.s dat, a(];n de ene zijde, cle bewe-

ring ctls zo·n een ove·reenlcomst vm·d·icht 
z·ijn veTwerpt op gTond hie1·van dat zij 
·nitgevoe1·d we1·d, en, ctwn cle andere 
z·ijde, vaststelt dat die 1titvoe1·ing niet 
in aanmeTlcing lean wo·rden genomen 
omdctt zij ingevolge de vijandel'ijlce be
zetUng niet v'l"·ij wcts. 

(FRANCFORT, T. S1IET.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 December 1948 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg. te Brussel ; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 van ·de Gromlwet, doordut het 
bestreden vonnis, door een tegenstrijdig
heid tussen motieven welke met het ont
breken er van gelijkstaat, enerzijds, om 
de stelling van de verclichting van de 
door aanlegger ingeroepen akte af te 
wijzen, het feit in aanmerking neemt dat 
de overeenkomst welke zij inhield « door 
de partijen ten uitvoer gebracht werd ''• 
terwijl het, anderzijcls, afwijkende van 
llet standpunt van de eerste rechter dat 
het zoeven in vorenaangehaalde termen 
bekrachtigd had, de eerste rechter te
genspreekt door te zeggen dat deze be
weerde tenuitvoerlegging niet tegen hui
dige aanlegger kan worden · ingeroepen 
vermits deze, om reclen ·van de vijande
lijke bezetting; niet vrij was zijn rechten 
te laten gelden : 

Overwegende clat aanlegger v66r de 
eerste rechter aangevoercl heeft dat de 
op 1 Mei 1940 gedagtekende doch in Juni 
1941 gesloten overeenkomst, « nietig is om
dat zij verdicht is en alleen tot doel had 
de bezetter te misleiden ll ; dat deze be
wering in hager beroep gehandhaafcl 
werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
de alstoen door verweerster genomen con
clusies ten dele overnemend, eerst aan
neemt « clat deze verclichting in onderha
vig geval door appellant (hier uanlegger) 
enkel in het belang van de zaak aange
voerd wordt en, zoals de eerste rechter 
te recht aanneemt, in tegenstelling met 
een overeenkomst · welke door de partij en 
in de zaak uitgevoerd werd en ondanks 
het ontbreken van enige tegenbrief 11; 

Overwegende dat 11et vervolgens beslist 
« dat het beroepen vonnis ten onrechte de 
uitvoering van de beweerde verdichte 
overeenkomst door geintimeerde partij 
(hier verweerster} inroept; dat immers 
appellant (hier uanlegger), om reden .van 
cle vijandelijke bezetting zijn rechten niet 
heeft kunnen luten gelden .. ; ll; 

Overwegende dat hieruit voortvloeit dat 
een tegenstrijdigheicl tussen motieven, 
welke met het ontbreken van motieven 
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gelijkstaat, het bestreden vonnis aan
kleeft; dat het vonnis, dienvolgens, het 
in het middel aangeduide artikel 97 van 
de Grondwet schendt; 

Om die redenen, en zonder dat het no
dig zij de andere middelen, die hetzelfde 
tlispositief bestrijden, te onderzoeken, 
verbreekt het bestreden vonnis, voor zo
veel het over aanleggers vordering uit
spraak doet; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel en dat melding er van op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing zal gemaakt worden; veroor
deelt verweerster tot de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel, uit
spraak doende in hoger beroep. 

28 Juni 1951. - 1~ kamer. - Voorzitter·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. Daubresse.- Gelijkluiclende concvusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter·s, HH. Van 
Leynseele en Veldekens. 

le KAMER. - 28 Juni 1951 

00RLOG. - NATIONALE LANDBOUW- EN VOE
DINGSCORPORATIE. - BIJDRAGEN. - VER
ORDENING VAN 15 MEl 1944. - INNING VOOR
LOPIG DOOR DE BESLUITWET VAN 8 NOVEMBER 
1944 GEHANDHAAFD. 

A:rtilcel 7, ctlinea 2, van cle beslttitwet van 
8 November· 1944 betrettentle de ve·l·effe
ning van de Ncttionale lanclbouw- en voe
clingscorporaUe moet in cleze z-in worden 
Derstaan clat zij al cle bij cle vemrrle
ning van 15 Mei 1944 voorgesclweven in
ningen, Door-lopig heeft gehandhaafcl 
met ttitzoncler·ing tJan clie welke bij rle 
ar·tikelen 12, 14, 18 en 19 van die ver·or
clening Der·melcl worclen. 

(BELGISCHE STAAT, T. DUJARDIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 l\!Iei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; -

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 3, paragrafen 3 en 7, alinea: 2, 
van de besluitwet van 8 November 1944, 
betreffende de vereffening van de Natio
nale landbouw- en voedingscorporatie, 
1 (n"• 4, 7 en 8) van de wet van ) Septem
ber 1939 waarbij aan de Koning buitenge
wone machten worden toegekend, 4 van 
de besluitwet van 5 l\!Iei 1944, betreffende 
de besluiten genomen en de andere be-

stnursdaden verricht, tijdens de vijancle
lijke bezetting, door de secretarissen-ge
neraal en door hen die dezer bevoegdheid 
hebben uitgeoefend, 2 van de besluitwet 
van_ 31 Augustus 1944, betreffende de tij
delijke maatregelen in zake regeling en 
vereffening van de Nationale landboi1w
en voeclingscorporatie, doordat het bestre
den arrest de beslissing van de eerste 
rechter bevestigd heeft waarbij de vorde
ring niet gegrond werd verklaard, welke 
door aanlegger werd ingesteld tot kwij
thlg van de bijdragen voor het dienst.c 
jaar 1944 verschuldigd door verweerdet· 
in cliens hoedanigheid van lid van dP: 
hoofclgroepering << Melk, vet en eieren ll 
van de Nationale landbouw- en voeclings
corporatie, om reden dat de bij verorde
ning nr 1/44 van 15 Mei 1944 ingevoerde_ 
bijdragen, behoudens sommige uitzonde
ringen, bij besluitwet van 8 November 
1944 zouden afgeschaft geweest zijn, dan 
wanneer artikel 7, alinea 2, van de be
sluitwet van 8 November 1944 de verorde
ning 11'· 1/44 van 15 Mei 1944 voorlopig 
heeft gehandhaafd (met uitzondering van 
de artikelen 12, 14, 18 en 1"S van gezegdP: 
verordening), en inzonclerheid artikel 10, 
litt. 0, van deze verordening, waarop de 
vordering van aanlegger gegrond was : 

Overwegende dat aanleggers vordering· 
de veroordeling van verweerder tot beta
ling vun een som van 21.423 fr. 85 ten doel 
heeft, welk bedrag het overschot uitmaakt 
van de bijdrage cUe hij jaarlijks bij toe
passing van de verordening van de Natio
nale landbouw- en voedingscorporatie van 
15 Mei 1944 verschulcligd was ; 

Overwegende dat de voorziening het 
Hof er toe aanzoekt te bepalen in welke 
mate de bij deze verordening vastgestelde 
bijdragen ten gevolge van de besluitwet 
van 8 November 1944, betreffende de 
vereffening van de Nationale landbouw~ 
en voedingscorporatie voorlopig gehand
haafd geweest zijn ; 

Overwegende dat artikel 3, paragraaf 3, 
van clie besluitwet luidt als volgt : « be
houdens de bij artikel 7 voorziene uitzon
deringen, wordt de invordering van de al 
of niet op de rol gebrachte vastgestelde 
rechten niet voortgezet ll ; -

Overwegende dat, volgens alinea 2 van 
deze bepaling, «de verordening van 15 l\!Iei 
1944, houdende vaststelling van de innin
gen bij de overdracht van goederen, met 
uitzondering van de artikelen 12, 14, 18 
en 19 ... ll voorlopig gehandhaafd wordt; 

Overwegende dat deze wettekst iedere 
doelmatigheid zou komen te ontberen in
dien men hem letterlijk zou uitleggen; 

Dat naar de termen zelf van artikel 1 
van gezegde verorclening de bijdrage van 
hen die van de Nationale landbouw- en 
voeclingscorporatie deel uitmaken immers 
« gegrond is op de beroepsbedrijvigheid 
van degene die ze schuldig is ll, en dat de 
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verordening- generlei bijdrag-e voorziet 
welke op « de overdraeht van de goecle
ren Jl toepasselijk is ; 

Dat er groncl is om hieruit te besluiten 
dat cleze woorden, welke in artikel 7, ali
nea 2, van de besluitwet van 8 November 
~944 ingelast zijn, de draagwijdte niet 
hebben die het bestreden arrest hun toe
kent; dat zij, naar de bedoeling van de au
teurs van het besluit, enkel een tussenzin 
uitmaken welke er toe bestemd is de ver
ordening van 15 Mei 1944 te omschrijven, 
en dat de besproken wetsbepaling in wer
l,elijkheid ten doel had alle bij gezegde 
verordening- aangednide inningen voorlo
pig te handhaven, met uitzondering van 
die welke bi.i de artikelen 12, 14, 18 en 19 
vermeld worden; 

Overweg-encle, bi,igevolg, dat het bestre
clen arrest, door aanleggers vordering af 
t.e wijzen om reden clat de van verweerder 
gevordercle bijdragen niet behoorden tot 
die welke bij artikel 7, a linea 2, van de 
beslnitwet van 8 November 1944 voorlopig 
gehanclhaafcl werden, de in het middel 
aangeduicle wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
:zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van op de kant van de vernie
tigde beslissing- zal gemaakt worden ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luilc 

28 Juni'1951. -1e kamer. - Voo1·zitte1· 
·en Verslltggever, H. Wouters, voorzitter. 

(JeUjklttidende concvns-ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generital. Pleiters, HH. Van Ryn en 
Simont. 

2e KAMER. - 2 Juli 1951 
1 o VOORZIEJNING IN YERBREKING. 

- STRAI!ZAKEN. - ARREST VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING. - YOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTI.J ALLEEN. - DRAAG

WI.JDTE. 

2° YOORZIENING IN YERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING. - GEEN VEROORDELING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTI.T 1'01' DE KOSTEN OF 
'l'OT SCHADEVERGOEDING. - YOORZIENING VAN 
llEZE PARTIJ ALLEEN. - NIET-ONTVANKELIJK

HEID. 

1° De burge·rlijlce pct1't-ij ·is slechts ontvan
lceUjlc, 01n zich tegen eon cwrest van btti-

(1) Verbr., 2 April 1951 (Bull. en PAsrc., 
1 !151, I, 510). 

(2) Verbr., 5 Februari 1940 (Bull. en PAsrc., 

tenvervolg-ingstelUng te voo1·zien, in zo
ve·r dit an·est haar tot schadeve1·goe
d-ing, tot de lcosten ·vwn de publieke 
·vonlering of doze van de burgerlijke 
·vonle'l"ing veroo1·deelt (1). 

2° Is niet ontvankelijlc, de voo;·ziening 
alleen rloo1· fle b·urge·rlijlce pa;·tij inrte
stelcl tegen een a;Test van buitenver
volg·ingstelUng, 'dftt tegen haa1· geen en-. 
Teele ver001'dCUng tot schadevergoed·iJng 
1!itspreelct en dat fle kosten zowel van 
cle b;wge;·lijlce vorde;"ing als van cle 
Jntblielce vonle;"ing ten laste van de 
Stactt legt (2). 

(VERENIGING ZONDER WINS'l'GEVEND DOEL « BEDE
VAART NAAR DE GRAVEN VAN DE J,JZER ll, 1'. 
llOOM EN ANDEREN.) 

ARRES'l'. 

HJDT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juni 1951 gewezen door het · 
Hof van beroep te Gent, kamer van inbe
sch uldigingstelling ; 

Overwegende dut na, bij arrest dd. 
28 Februari 1!J1JO, de zaak tot zich te heb
ben getrokken en een van haar leden met 
een wijder onderzoek te hebben belast, 
bovenbedoelde kumer van inbeschuldiging
stelling, bij het bestreden arrest, verweer
ders buiten vervolging heeft gesteld; 

Overwegende llat de Procureur-Generaal 
bij het Hof van beroep te Gent tegen het 
aan 's Hofs censuur onderworpen arrest 
geen eis tot verbreking heeft ingesteld ; 

Overwegende dat de burg-erlijke parti.i 
slechts ontvankelijk is zich teg-en een ar
rest van buitenvervolging-stelling in ver
breking te voorzien voor zoveel dit arrest 
ze in de kosten van de publieke vordering 
en die yan de burgerlijke vorclering ver
wijst of ze tot schallevergoeding veroor
deelt; 

Dat het bestreclen arrest tegen eiseres 
geen veroordeling uitspreekt en al de kos
ten ten laste van de Staat legt; 

Waaruit volgt dat de eis tot verbreking 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst eiseres in de kosten; ver
oordeelt ze tot een schadevergoecling- van 
150 frank jegens de verweerders. 

2 Juli 1951. - 2e kamer. - Voo;·zitte1·, 
H. 'Wouters, voorzitter. - Ve;·slaggeve1·, 
H. Simon. - Gel-i_ilcl!ztidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de 'J'ermicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

1940, I, 36, en nota 2); 23 September 1946 (1hT. 
Yerb?-., 1946, blz. 300; Bull. en PAsrc., 1946, I, 
330); 4 Juli 1949 (Arr. Ye,·M., 1949, blz. 433; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 492). 
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2" KAMER. - 2 Juli 1951 

1° VERKEER.----' Fou•r VAN DE BURGERLiiKE 
PARTIJ. - SLUIT DE INBREUK NIET UIT VAN 
BEKLAAGDE OP AR.TIKEL 35 VAN DE WEG
CODE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING. - VONNIS DAT AAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ SLECHTS EEN DEEL VAN 
HAAR EIS TOEKENT. - VONNIS BIJ VERSTEK 
T~;N OPZICHTE VAN DE !lURGERLIJKE PARTIJ. 
- VOORZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
DE IlURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ 
VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN 
I'ERZET. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRA~'ZAKEN. - VOORZIENING NA EEN 
EERSTE VOORZIENING NIET ONTV ANKELIJK. -
REGEL VAN TOEPASSING ZELFS WANNEER DE 
TWEEDE VOOH:ZIENINU VOOR DE VERWERPING 
VAN DE EERSTE IS INGESTELD. 

, 4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN VER
IlREKING. - VoORZIENING NA EEN EERSTE 
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK, - UIT
ZONDERINGEN. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AFSTAND, - STRAFZAKEN. ~ AFSTAND' 
VOORTSPRUITEND UIT HET INSTELLEN VAN EEN 
TWEEDE VOORZIENING. - BEOORDELING DOOR 
HET HOF. 

1 o Een tout cloor cle b7wge1·Ujlce paA·tij be
gaan slwit cle schu.ld niet ttit van be
lclaagcle aan 'I.V·ie een inb1·e7tk op a!·ti
lcel 35 van de W egcocle ten laste r;elegcl 
W01'clt (1). 

2° Wanneer een vonnis in laatste aanleg 
bij verstelv ten opzichte van cle b7wge,·
Ujlce parUj gewezen wo1·clt en vom· ve!·
zet van wege cleze laatste vatbaar is, 
omclat het haar sleohts een cleel vcm 
haa1· eis toelcent, is cle cloo1· cle be
lvlaagcle of cle burgel'lijlc ventntwoonle
lijlce tJa!·Uj tegen cle btwge1·lijlce pctrtij 
gecl1wencle cle te1·mijn van ve1·zet in,qe
stelcle voo·rziewing niet ontvankeUjlc (2). 
(Wetboek van strafvordering, art. 416; 
wet van 9 J\!Iaart 1908, art. 3.) 

3o De 1·egel « Voo1·ziening na een ee1·ste 
voo1·ziening is niet ontvanlcelijk ll is van 

(1) Raadpl. verbr., 25 September en 27 No
vember 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 20 en 178), 

(2) Verbr., 13 December 1948 (A''''· Verb?'., 
1948, biz. 627; Bull. en PAsrc., 1948, I, 711). 

(3) Verbr., 4 November 1946 (Bull. en PASIC., 
1946, I, 403); 17 April 1950 (ibid., 1950, I, 556) 
en de nota onder verbr., 29 October 1945 (A 1'1', 

Ve1'b1·., 1945, biz. 237; Bull. en PAsrc., 1945, 
I, 259). 

(4) (5) en (6) Zie verbr., 24 Januari 1949 
(A1'1', Ve1·br., 1949, biz. 64; Bull. en PASIC., 

toepass·ing zelfs wanneer cle tweecle 
voo1·ziening ingestelcl wordt voo1·dat de· 
eerste voorziening VC!'WO!'pen wercl (3) _ 
(Stilzwijgende oplossing.) 

4° Op cle ,·egel « Voorziening na een eerste 
voorz·iening is niet ont·va.nlcelijlc ll wordt 
uitzonclcrvng gemaalct in het geval voo,·
z·ien bij cle wet vwn 8 Maa1·t 1948 tot 
aanvnlling van cwtikel40 van cle wet van 

.15 Juni 1935 op het gebnt.ilc cler· talen 
in ·rechtszalcen (4), of wanneer·, cloo1· 
een voo1·ziening tegen. het a1Test van 
·ve1··wijz·ing ingestelcl na het an·est 1W!II 
vemo1·clcling clom· het hot vnn assisen, 
de e·iser het Hot vwn ve·rbreking, in.ken
nis steU met het onclerzoelc van nieti,q
heclen, clie hij ctan het Hot niet wettelijh:· 
hcul lcmMien onclerwerpen door cle vooT
ziening weUcc hij vmeger tegen gezegcl 
an·est vctn vei·wijzing ove,·eenlcomstig 
cti'tilcels 373 en 296 van het Wetboelc van 
skafponle-ri:ng hacl ingestelcl (5), ot oolc' 
·wanneer e·iser van cle eerste voorzieninrt 
ctfgezien heett (6). 

5° De wU 01n in Sti'afzaken •va.n ee·n r;oo·r
z·iewing ctf te Z'ien, lean, in zelce·re clom· 
het Hot te beoorclel,en omstancligheclerl, 
voortspntiten uit het instcllen door cle
zelfcle pa1·tij vcM~ cen tweecle voor·zicning 
voo1·clat over cle ee1·stc 1titgesprolcen 
werd (7) ; cloch wa.n,neer eon ee·rste te
gen twec besUss·ingen ingestelcle voorzie
n·ing tegen een cle1· besUssingen ontvan
lwUjlc en ten OtJzichte van de tweecle· 
besUss·ing voo·rbarig wets, lean het late·r 
·instellen van eon tweecle voo1·zicning 
niet beschott.wcl wonlen als ee?~ soor·t van 
ctfstancl van cle ee1·ste voo!·ziening tege11 
de vooTba·rig besti'ecle~ besUssinu, in
cHen cle tweecle voo1·ziening tegen cle· 
twee beslissingen ger-icht is. 

(JANSSENS, '1'. YANRUSSELT.) 

AHREST. 

HFJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 Januari 1951 gewezen door 
de Oorrectionele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat de voorzieningen ge
richt tegen dit vonnis smuenhangencl zijn ; 

I. Wat betreft de voorzieningen op 9 Fe7 
bruari 1951 ingesteld : 

A. In zover de voorzieningen ger,icht 

1949, I,' 71, en de nota biz. 72) ; 31 Mei 1949' 
(A1·r. Ye1'b1·., 1949, biz. 364; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 407, en de nota); 22 Juli 1949 (Bull. 
en PAsrc., 1949, I, 561); 6 Februari 1950 (Arr. 
Yerb1·., 1950, biz. • 359; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 389). 

(7) Verbr., 6 October 1936 (Bull. en PAsrc., 
1936, I, 380) ; 29 October 1945 (A1"1', Ve1·br., 
1945, biz. 237; Bull. en PAsrc., 1945, I, 259, en 
nota). 
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'ZlJn tegen de beslissing over de publieke 
vordering: 
·1. Wat de voorziening van betichte 

.Janssens betreft : 
Over het enig middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, daar het be
streden vonnis op onvoldoende wijze ge
motiveerd is,. doordat het niet geant
woord heeft op de door eiser in zijn con
clusies ontwikkelde argumenten welke in 
11et licht hebben gesteld dat verweerder 
Vanrusselt twee bepalingen van de Weg
.code overtreden heeft en dat een oorzake
lijk verband tussen deze overtre<lingen en 
het ongeval bestaat : 

Overwegencle dat aanlegger wegens 
{>Vertreding van artikel 35 van de W eg
·code veroordeeld werd ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat aanlegger « op een afstand van 40 me
ters· de burgerlijke partij bemerkte, maar 
zijn berekening slecht gemaakt heeft, toen 
hij zijn voorbijstekingsmanoouver begon >> ; 

Dat het vonnis aldus op ondubbelzin
nige wijze er op wijst dat de aangehaalde 
fouten van de burgerlijke partij de 
schuld van aanlegger niet uitsluiten; 

Overwegende derhalve dat het middel 
in feite niet opgaat; 

E)n overwegende dat de substantiiele of 
op · straf van nietig·heid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
oeslissing overeenkomstig de wet is ; 

2. Wat de voorziening van de burger
lijk verantwoordelijke partij Vanonkelen 
betreft: 

Overwegende dat de voorziening niet be
tekend werd aan het openbaar ministerie 
waartegen zij gericht is; 

Dat zij aldus niet ontvankelijk is ; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lijke vordering : 

Qverwegende dat het bij verstek jegens 
-de butg·erlijke partij uitgesproken vonnis 
slechts op 5 Maart 1951 aan deze partij 
betekend wel'{l en dus, op c1e datum van 
de voorzieningen, nog niet c1efinitief was 
vermits het vatbaar was voor verzet 
vanwege deze burgerlijke partij, wier eis 
slechts gedeeltelijk ingewilligd geworden 
was; 

Dat de voorziening, die v66r het ver
strijken van de termijn van verzet inge
steld werd, voorbarig was en dientenge
volge niet ontvankelijk is ; 

ll. W at betreft de voorzieningen op 
21 Maart 1951 ingesteld : 

Overwegende dat de niet-ontvankelijk
beid van een voorziening, na de instelling 
van een eerste voorzieriing door dezelfde 
]Jartij in strafzaken tegen dezelfde beslis
.sing ingesteld, blijkt uit artikel 39 van 
titel IV van het eerste deel van het regle-

ment van 28 Juni 1738 dat gedeeltelijk 
in werking behouden werd door artikel 60 
van het besluit van de Prins Souverein van 
15 Maart 1815 en door artikel 58· van de 
wet van 4 Augustus 1832, alsmede uit 
artikel 438 van het Wetboek van straf
vordering; 

Dat die regel slechts een uitzondering 
duldt in het bij P,e wet van 8 Maart 1948 
voorzien geval, of wanneer, bij een voor
ziening na het arrest van veroordeling te
gen het arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen ingesteld, aanlegger aan 
bet Hof van verbreking bet onderzoek 
voorlegt nietigbeden, die . hij door de 
voorziening welke het arrest van veroor
deling voorafging, wettelijk voor het Hof 
niet kon brengen, of nog in geval van 
afstand van de eerste voorziening ; 

Overwegende dat de eerste twee uitzon
. deringen aan onderbavige voorzieningen 
vreemd zijn; clat deze evenmin kunnen 
beschouwd worden als een soort van af
stand 'van de voorzieningen van 9 Fe
bruari 1951, voor zoveel deze ten onrechte 
tegen de nog niet definitieve beslissing over 
de vordering van de burgerlijke partij 
waren gericht geweest, yermits de tweede 
voorzieningen niet alleen tegen deze be
slissing maar ook tegen de beslissing over 
de publieke vordering gericht zijn ; 

Dat de voorziening·en dienvolgens niet 
ontvankelijk zijn ;-

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
·samen; verwerpt ze en veroordeelt eisers 
tot de kosten. 

· 2 Juli 1951. - 26 kamer. - Voorzitt£w, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Ver
tessen (van de Balie van Leuven). 

2" KAMER. - 2 Juli 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH. KAN 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING 
VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE OVER DE PU
BLIEKE VORDERING 'l'EGEN EEN MEDE-BEKLAAODE 
GEWEZEN . BESLISSING. NIET-ONTVANKE
LIJ:KHEID. 

2° ONVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN. - FOUT VAN BEKLAAGDE. - GEZA· 
MENLIJKE FOUT VAN EEN MEDE-BEKLAAGDE. -
ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN 
DEl STRAFVEROORDELING VAN EERSTE BE
KLAAGDE. 

3° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEJREENKOMST ONTSTAAN). 
-FElT VAN EEN BEKLAAGDE. - ZONDER OOR
ZAKELIJK YERBAND MET DE .DOOR DE BUR-
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GEHLIJKE PAR'l'IJ ONDERGANE SCHADE. 
GEEN VERPLIOHTING •.rOT VERGOEDING. 

1 o Een beklcwgde is onbevoegd om zieh 
te voorzien teuen de besUssing cloo1· de 
reehtsmaeht van wijzen over d.e pu
blielce vot-clerin_q tegen een mede-be
lclaagde gewez·en (1). 

2° Wannee1· een fottt, ooni!aak van aan 
een denle toegebnwhte 1Jenvonclingen 
ten lctste van een beklaagde, bewezen is, 
·is de omstwncligheicl dctt een mecle-be
klactgcle oak eeri tout, cUe om·zaak van 
cleze ·verwoncMngen is, begann heef't, zon
der ·invloecl OJJ de wettelijkheid vcm de 
tegen deze belr/.actgde ·witgeszwoken stt·af
•veroonleUng (2). 

3° Wnnnee·r t·u.ssen het ten lctste van een 
beklaagde gelegcl feit en de door de 
burge?'l·ij lee pcwtij oncle1·gane sehade 
_qeen oo1·zalcelijk verbancl bestnat, lean 
cleze beklactgde niet meer geho1tden zijn 
gezegde sehade, zelfs gedeeltelijlc, te 
•vet·goeden (3). 

(BOGAERTS, T. HUYBREOHTS.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

I. Wat. de 'voorziening betreft van de 
burgerlijk v~rantwoordelijke partij per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Gudrun : 

Overwegende dat nit geen enkel be
scheid van de rechtspleging blijkt dat 
eiseres haar voorziening betekend heeft 
aan de partijen waartegen zij gericht is, 
zoals artikel 418 van het Wetboek van 
strafvordering het vereist; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

II. Wat de vorziening betreft van de 
betichte Bogaerts : 

Overwegende dat die voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is, 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
waarbij aanlegger van de betichtingen B 
en D vrijgesproken werd; 

A. In. zover de voorziening· gericht ·is 
tegen de beslissing over de publieke vorde
ring wegens de betichtingen A en 0; 

· Over llet eerste en het tweecle middel 
samengevoegd : schending van artikel 97 
van de Grondwet, van de wetten van 
1 Augustus 1899, van 1 Augustus 1924 en 
van 16 December 1935 op de politie van 

(1) Verbr., 3 Juli 1950 (Bull. en PASIC., 1950, 
I, 794); 2 October 1950 (ibid., 1951, I, 42). 

(2) Raadpl. verbr., 23 Januari 1950 (Bull. en 

het verkeer en van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houdende algemeen 
reglement betreffende de verkeerspolitie, 
inzonderheid artikel 27, paragraaf 1, door
dat, na vastgesteld te hebben dat betichte 
Fontyn de rijweg schuins per fiets o:ver
ge;;token heeft met het inzicht {]e rechter· 
Imnt ervan te bereiken, het bestreden ar
rest haar nochtans van de te haren laste 
gelegde overtrecling !war rechter zijde 
niet gelwnclen te hebben in de richting van 
I1aar beweging·, vrijgesproken heeft, zonder· 
deze vrijspraak te motiveren; en over het 
clerde middel : schencling van artikel 97 
van de Gronclwet, doordat het bestreden 
arrest aangenomen I1eeft dat er geen oor
zakelijk verbancl tussen de dood van wiel
rijcler Hagenaars en de handelingen van 
beklaagde Fontyn bestaat, zonder zijn 
beslissing te motiveren : 

Overwegende clat aanlegger geen hoe
danigheicl bezit om zich tegen het arrest 
te voorzien in zover clit zijn medebe
klaagde vrijspreekt; dat dergelijke be
slissing zonder invloed is op de wettelijk
heid van de beslissing gewezen over de· 
tegf?n aanlegger ingestelcle publieke vorcle
ring; 

Over het vierde midclel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
tegenstrijdig is zoals het bestreclen arrest 
te beslissen enerzijcls, dat « er geen 
oorzakelijk verband tussen de dood van 
het slachtoffer en de handelingen van 
beklaagcle Fontyn bestaat JJ, en, ander
zijds, dat eiser « na de aanrijding met 
Fontyn, het hoofcl heeft verloren JJ, dan 
wanneer zonder de fouten en de overtre
dingen van Fontyn, Bogaerts het hoof<'f 
niet zon hebben verloren : 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de font die de meclebetichte Fontyn zou 
begaan hebben, ook als de oorzaak van 
de clood van het slachtoffer zon dienen 
beschouwd te worden, zonder invloed is 
op de wettelijkheicl van de tegen aallieg
ger uitgesproken strafveroorcleling we
gens de fout die hij zelf beging; 

Dat het midclel niet ontvankelijk is ; 
Over het vijfde micldel : schending van 

artikel 418 van het Strafwetboek, door
clat het bestreden arrest, zonder een be
paalde font ten laste van eiser aaii te 
duiclen, hem nochtans bij toepassing van 
clit · artikel veroordeeld heeft : · 

Overwegende dat op grond van de on
betwiste feitelijke vaststellingen en van 
de door de deskundige in 't licht gestelde 
elementen, de rechter hierop wijst dat 
« cle onervarenheid waarvan eiser betnigd 

PAsrc., 1950, I, 352).; 25 September 1950 (ibid., 
1951, I, 20). 

(3) Verbr., 14 December 1950 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 240). 
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heeft >> na de eerste ai:mrijding, llet feit 
dat hij niet meester was van zijn voer
tuig en niet doellnatig· heeft geremd en 
zijn gemis aan koelbloedigheid, een ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg uit
maken; 

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

artikel 42 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende algemeen regle
ment betreffende de verkeerspolitie, ge
wijzigd door artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 25 Mei 1936, doordat het be
streden arrest eiser veroordeeld heeft om 
na het opel uiken van een v:olkomen on
voorzienbare hindernis v66r zijn voertuig 
niet meester van zijn snelheid te zijn ge
bleven: 

Oyerwegende dat het arrest niet vast
stelt dat aanlegger zich vo6r een volko
men onvoorzienbare hindernis heeft be
vonden.; 

Overwegencle dat het middel in feite 
niet opgaat; 

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

B. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de vorderingen van de bnr-
1\"erlijke partijen gericht is : 

Over de eerste drie middelen hager nit
eengezet : 

Overwegencle dat, in strijd met het
geen in het derde middel wordt beweerd, 
het arrest zich er niet toe beperkt vast te 
stellen dat er geen oorzakelijk verband 
tussen de hanclelwijze van Fontyn en de 
doocl van het slachtoffer bestaut; dat het 
die vuststelling steunt op de feitelijke 
elementen welke door de cleskundige aan
gecluill werden en op de ufstand tussen de 
vlaats van de eerste aanrijding en deze 
van de tweecle ; 

Overwegende dat die vaststelling van 
het gebrek aan oorzakelijk verband het 
beschikkend gedeelte. wettelijk rechtvaar
digt waarbij beslist wordt dat partij Fon
tyn zelfs niet gedeeltelijk, tot vergoeding 
van de door de burgerlijke partijen gele
llen schade kan gehouclen worden ; 

Dat de micldelen niet kmmen aangeno
men worden ; 

Over het vierde middel hager uiteen
gezet : 

Overwegencle dat er geen tegenstrijdig
heid voorkomt in de beslissing dat, alhoe
wel de partij Fontyn, bij een aanrijding 
van voertuigen, een font heeft begaan, die 
fout nochtans, ten aanzien van cle feite
lijke omstandigheden, hoegenaamcl de oor
zaak niet is van een tweede aanrijding 
die de eerste is opg·evolgd ; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat ; 

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

2 Jnli 1951. - 2" kamer. - Voonritter, 
H. ·wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs .. - GeUjklitidenfle concl1Mie, 
H .. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 Juli 1951 

VERKEER. - BURGERLlJKE VORDERING. 
ARREST DAT V ASTSTELT DAT DEKLAAGDE DE 
HEOHTERHELFT VAN DE RIJWEG VERLATEN 
HEEFT. - ARREST DAT DAARNA VASTSTELT 
DAT, ZELFS INDIEN RET ANDERS ZOU GELEGEN 
ZIJN, DEKLAAGDE EEN ONVOORZIOHTIGHEID 
ZOU BEGAAN HEBBEN. ~ GEEN TEGENSTRI.J
DIGHEID. 

Is niet tegenstrijflig het arrest flat, na 
'IJaststellingen te hebben geclann waM·u.it 
blijkt aM b6klnugde de !'echterhelft 
Vftn ae. !'ijweg verluten heeft, er otJ 
wijst aut, zelts ind·ien het unders ge
legen tvas, belclnugde een onvoo1·zich
tighe·id zou bega.un hebben, doo1· een 
voorbijstekingsbeweging u-it te voeTen, 
zonder z·ich ervnn te ve·rgewissen of de 
·weg op zijn Unkerzijde v1'ij tvas. (Weg
cocle, art. 35.) 

(DE DAL, T. RONGE.) 

ARREST. 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Febrnari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. W at de beslissing betreft over de ten 
laste van eiser ingestelde publieke vorde
ring: 

Overwegende dat geen van de door 
eiser aangevoerde middelen het becloeld 
arrest bestrijclen in zover dit over de te
gen hem ingestelde publieke vordering uit
spraak heeft gedaun ; 

Overwegende dat de substanWo\le of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straf overeenkomstig de 
wet is; 

Dat aldus de voorziening niet gegrond 
is; 

II. Wat de beslissing betreft over de 
ten laste van verweerder Range ingestelcle 
publieke vordering : 

Overwegende clat cle door de burgerlijke 
partij ingestelcle voorziening slechts pri
vate belangen nun het Hof van verbre
king voorlegt; dat in zover zij gericht is 
tegen de beslissing van het bestreclen ar-
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rest betrclfende de nublieke vordering, 
zij slecllts ontvankelijk is in . de mate 
waarin zij betrekking lleeft tot de verwij
zing van de burgerlijke nartij in de kos
ten van de nublieke vordering; 

Overwegencle clat clesaangaande tot sta
ving van de voorziening geen bijzoncler 
miclclel wordt aangevoerd; , 

III. Wat de beslissing betreft over de 
door eiser als burgerlijke nartij tegen 
verweerder Rouge ingestelde vorclering 
en deze over de door verweerders Rouge 
en de naamloze vennootscllan « 'I'he . 
Ocean Accident and Garantee Corporation 
Ltd JJ als burgerlijke partijen tegen eiser 
ingestelde '[Orcleringen : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van cle Grondwet wegens onvol
cloende motivering, van artikel 29, 3D en 4°, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 houclende het algemeen reglement op 
het verkeer, zoals het gewijzigd werd bij 
artikel 2 van het besluit van de Regent 
van 18 October 1946, en, van artikel 1382 
van het Burgerli.ik Wetboek, doorclat het 
bestreclen arrest de door eiser als burger
lijke partij ingestelde vordering afgewe
zen lteeft en hem veroordeelcl heeft de ge
hele schade van de burgerlijke partijen 
te vergoeden, en betichte Rouge vrijge
sproken heeft, oni reclen dat geen enkele 
aanwijzing bestaat clat cleze laatste zijn 
rechter kant niet zou gehouden hebben, 
clan wanneer de betichting te zijnen laste 
gelegcl cleze was : bi.i het naderen of over
steken van een splitsing, aansluiting of 
kruising, zijn uiterste rechterzijcle niet 
gehouden te hebben, zodat het arrest niet 
voldoende gemotiveercl is, en, overigens, 
de bepaling van artikel 29, 3D en 4D, van 
het algemeen reglement op het verkeer 
miskend heeft, zodat er aanleicling be
stond tot een verdeling van de verant-
woorclelijkheid : · · 

Overwegemle dat clit miclclel steunt op 
een verkeercle interpretatie van de be
weegredenen Yan · het bestreden arrest, 
welk betichte Rouge vrijgesproken heeft 
niet alleen << om reden dat geen enkele 
aanwijzing bestaat dat cleze laatste 
zijn rechter kant niet zou gehouden heb
ben JJ, maar ook omclat « Cle ten laste van 
beklaagcle Rouge gelegcle feiten niet ge
noegzaam bewezen voorkomen JJ, wat na
cler uitgelegd worclt door de vaststelling 
dat « geen enkel bewijs in de bundel te 
vinden is JJ van de beweerde onvoorzich
tigheid die Rouge zou begaan hebben, te 
weten « zijn rechter kant of zijn uiterste 
rechter kant niet gehouden te hebben JJ ; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Over het tweecle micldel : schencling 
van artikel 97 van de Grondwet wegens 
onduidelijkheid of tegenstrijcligheid van 
motieven, welke met een g!'brek aan mo-

tieven gelijkstaat, doorclat het bestreden 
arrest, om Rouge vrij te spreken en der
halve heel de verantwoorclelijkheid van 
het ongeval op eiser te leggen en clezes 
eigen vordering a.f te wijzen, herhaal
delijk verklaart dat er geen enkel bewijs 
bestaat clat Ronge zijn rechterkant of zijn 
uiterste rechterkant niet zou gehouden 
hebben, terwijl het arrest slechts later 
beslist dat er geen enkele aanwijzing be
staat dat Ronge zijn rechterkant niet zou 
gehouden hebben, zodat men ten slotte 
niet met zekerheicl uitmaken kan of de 
rechters over de grond aangenomen heb
ben dat cleze betichte, ja of niet, wel zijn 
uiterste rechterkant hield, hetgeen hi.i 
nochtans volgens de betichting moest 
doen : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest hierop wijst dat « indien geen. en
kele aanwijzing bestaat dat Rpnge zijn 
rechtel' kant niet zou gehouden hebben, 
er integendeel zulke aanwijzingen wel 
ten laste van De Bal bestaan JJ, het de 
reclenen, welke het tot rechtvaardiging 
van de vrijspraak van Rouge heeft gege
ven, geenszins tegenspreekt, doch slechts 
de handelwijze van nanlegger en deze van 
verweerder Rouge, op het ogenblik van 
het ongeval, tegenover elkaar stelt; 

Overwegende dat het middel niet kan . 
aangenomen worden ; 

Over het clercle midclel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet en van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doorclat, vaststellende clat de twee betich
ten een baan bereden die 9m10 breed :was, 
het bestreden arrest de mogelijkheid aan
neemt van een aanrijcling tussen de door 
de eerste en tweede betichte bestuurde 
autos's en, geheel de verantwoordelijkheid 
van het ongeval ten laste van eiser, eerste 
betichte, legt, alhoewel het enerzijds vast
stelt dat tweede betichte rechts en mis
schien uiterst rechts reed, terwijl het 
anclerzijcls niet vaststelt dat eiser de 
rechterhelft van de rijweg verlaten had, 
en hem nochtans verwijt een onvoorzich
tigheid te hebben begaan door voorbij te 
steken, toen hij een ancler voertuig; het 
voertuig van Rouge, in tegenovergestelde 
richting zag aankomen, dan wanneer cleze 
auto voor hem geen gevaar uitmaakte 
indien, zoals aangenomen door het arrest, 
zij haar rechterzijcle hield, zoclat de mo
tieven van het arrest tegenstrijclig zijn : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest volgt clat het hof van be
roep geoordeeld heeft clat aanlegger, om 
een stilstaancl voertuig voorbij te steken, 
de rechter helft van de rijweg heeft moe
ten verlaten; 

Overwegencle dat het arrest er aan toe
voegt dat, indien theoretisch, gelet op de 
qreedte van de rijweg, de mogelijkheicl 
bestaat dat aanlegger het stilstaand voer-
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tuig zou hebben kunnen voorbijsteken, 
zonder de rechter helft .van de rijweg te 
verlaten, hij dan nog een onvoorzichtig
heid zou begaan hebben, daar hij de be
paling van artikel 35 van de W egcode 
niet heeft nageleefd; · 

Dat dergelijke motieven geen tegenstrij
digheid inhouden ; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

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

2 Juli 1951. - 2e kamer. - Voon:itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. van Beirs. - GeUjlcluidende concl·nsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUe1·s, HH. Van 
Leynseele en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 2 Juli 1951 
OPENBARE DRONKENSOHAP,- STAA'l' 

VAN DRONKENSCHAP. - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG. - 0NT
ZETT1NG VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIU TE 
BESTUREN. - VERPLlCHTE VEROORDELING. 

De belclaagde, die, in staat van dmnlcenc 
schap vedcerende, em~ voe1·tnig op fle 
openbare weg bestttttnl heeft, moet, 
wellce oolc de opgelegde hoofdstmf 
weze, veroo·1·deeld wo1·den tot de ontzet
tin,q, ged1trende ten mi.nste vijftien da
gen en ten hoogste zes maanden, van het 
recht om een voe1·ttlig, een ltwhtvaa1·tuig 
of een r·ijdier te bestm·en (1). (Besluit
wet van 14 November 1939, art. 3 en 10, 
30.) 

(VAN IMMERZEEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Februari 1951 in boger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
balik te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 9 en 97 van de Grondwet en, 
voor zoveel nodig, van artikel 11 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
doordat eiser veroordeeld werd om « in 
staat van dronkenschap verkerende, een 
voertuig bestuurd, een rijclier geleid, of 
een andere bezigheicl verricht te hebben, 
welke voorzichtigheid of bijzonclere voor
zorgen vereist, ten einde gevaar voor 

(1) Verbr., 10 October 1949 (Bull. en PAsiC., 
1950, I, 68); 5 Maart 1951 (ibid., 1951, I, 453). 

zich zelf of voor anderen te vermijden », 
clan wanneer dergelijk feit door de Weg
code ni~t beteugeld wordt en het bestreden 
vonnis dan ook geen wettekst inroept dat 
clit feit zou beteugelen en slechts naar 
artikel 11 verwijst dat met het aangeno
men feit niets gemeens heeft : 

Overwegende dat het be1·oepen vonnis, 
dienaangaande door het bestreden von
nis bekrachtig·cl niet aileen het artikel 11 
van de W egcode aancluidt, doch ook nog 
cle wetten van 1 Augustus 1899 en 1 Au
gustus 1924 · alsook het artikel 3 van de 
besluitwet van 14 November 1939 ver
meldt; 

Dat het middel feitelijke groiidslag 
mist; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1924, 
tot wijzigiug van de wet van 1 Augustus 
1899 op de politie van het verkeer, doordat 
het bestreden vonnis, bij bevestiging op dit 
punt van het vonnis van de politierecht
bank eiser ontzegt heeft, gedurende een 
termijn van twee maanden, van het recht 
een autovoertuig of motorvoertuig te be
sturen, dan wanneer de vuorwaarden van 
bovenvermelde wetsbepaling niet aanwe
zig waren en eiser namelijk niet wegens 
overtreding van de W eg·code veroordeelcl 
wercl: · 

Overwegende dat artikel 10, 3°, van de 
besluitwet van 14 November 1939 bepaalt 
clat de ontzetting gedurende ten minste 
vij-ftien dagen en ten hoogste zes maan
clen van het recht om een voertuig te be
sturen voor iedere overtreding van arti
kel 3 van die besluitwet moet uitgespro
ken worden ; 

Overwegende dat aanlegger wegens der- . 
gelijk misdrijf veroordeeld werd ; 

Dat het middel derhalve in rechte niet 
opgaat; · 

En overwegende dat de substantH!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 ; veroordeelt eiser tot de kosten. 

2 Juli 1951. - 2e kamer. - v'om·zUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Behs. - Gelijlcl1tidencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 2 Juli 1951 
1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 

STRAFZAKEN. - V ERZOEK OM AK'l'E VAN EEN 
FElT. - FEI'l' WAARVAN HET BESTAAN NIE'l' 
VASTSTj\AT, - WEIGERING AKTE TE VERLE
NEN. - WETTELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLlJKE VORDERING. 
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- :i\ili>DEL llAT HET AHREST VERWIJT EEN 
~;xcEPTIE NIET ONTVANKELIJK TE HERREN 
VERKLAAHD. - .ARREST DAT DE EXCEPTIE BO
VENDIEN ONGEGRONll VEHKLAAR'r. - l\'IIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

3° BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG. 
STRAFZAKEN. - BUilGERLIJKE VORllERING. 
- .AANHANGIG GElliNG. - 0NDERSTELT EEN
ZELVIGHEID VAN OORZAAK EN \'AN VOORWERP. 

1° Is wettelijlc de besUssing wact·rbij de 
rechte1· we·igert alcte te ve·rlenen vwn een 
fe-it flat hij zelf niet heett Tcunne1~ vust
::;tellen en tvucwvan het bestaun voor 
hem niet bewmwn wercl (1). 

2° Is, bij gebrek au1~ belang, niet ontva:n
keUjlo het 1niclclel clut het cw1·est ve1·wijt 
een exceptie niet ontvunlcelijk te heb
ben. ve1·lclcuwcl, wctnneer het a?Test ook, 
en wetteUjlc, beslist dut de exceptie 
ongegmncl ·is (2). 

3° Opclctt er ncmhangighe'icl van geclin{J 
weze htssen een eis van de burge?'lijlce 
pat·tij voo·r het stTctffle?·echt en een eis 
floor zelfcle partlj voor een btwge?'lij 7c 
of handelsfle1·echt gebrucht, moeten 
7Je·ide eisen clezelfde oo1·zaalc en het
zelfcle voonverp hebben (3). 

(VERPOEST, T. NAAMLOZE VENNOO'J'SCHAP 
<< RANQUE DU CR'ElllT GENERAL ll.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de pnblieke 

· vordering gewezen : 
Over het eerste middel : schencling van 

artlkel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de wegens valsheid en 
gebruik er van nitgesproken veroordeling 
niet wettelijk rechtvaarcligt, clan wanneer 
cleze betichtingen door de aanlegger hij 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies stellig ontkencl waren : 

Overwegencle dat llet arrest cle redenen 
geeft waarom de door aanlegger gepleegde 
feiten, in strijcl met zijn conclnsies, een 
valsheicl in geschriften en een gebrnik er 
van uitmaken; 

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

de rechten van de verdediging, doordat 
het hof van beroep geweigerd heeft aan 

(1) Zie de redenen van verbr., 31 Januari 
1939 (Bull. en PAsrc., 1939, I, 51). 

(2) Verbr., 13 Februari 1947 (AlT. Ve1·b1·., · 
1917, biz. 35; Bull. en PAsic., 1947, I, 50). 

(3) Zie Rep. pmt. du dr. belge, v" 001npe
tence en matie1·e civile et comme1·ciale, n' 1724. 

aanlegger akte te verlenen van een aan
bod welk hij bij conclnsies deed, en 
waarvan hij akte vroeg : 

Overwegende dat het midclel het ar
rest verwijt de rechten van de verdedi
ging geschonden te hebben door te weige
ren aan aanlegger akte te geven « dat 
hij een machine ter beschikking van een 
medebeklaagde hield » : 

Overwegende dat het arrest hier011 
wijst dat aanlegger << niet het minste 
bewijs van het beweerd feit inbrengt ll en 
daaruit afleidt « clat geen akte client gege
ven van een niet bewezen feit ll; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
wettelijk is en de rechten van de verdedi
ging dienvolgens niet schendt; 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering van de bnrger
lijke partij gewezen beslissing : 

Over het middel, afgeleicl nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 202 van het Wetboek van strafvor
dering en 13 van de wet op de handels
vemwotschappen, doordat het bestreden 
arrest de conclnsies van de hand wijst 
waarbij aanlegger deed gelclen dat het ho
ger beroep, ingesteld door een persoon die 
niet bevoeg-d was om de naamloze vennoot
schap « Banque cln Credit general l> te ver
tegenwoordigen, niet ontvankelijk was, 
en de verwerping van deze conclusies 
hierop stennt dat aanlegger voor de eerste 
rechter geen verzet had aangetekend te
gen de aanstelling van deze bnrgerlijke 
partij door dezelfde partij vertegenwoor
digd en hierop dat de exceptie van niet
ontvankelijkheid dienvolgens te laat opge
worpen werd, dan wanneer llet hoger be
roep door een bevoegcle persoon moet wor
den ingesteld en dat de exceptie in hoger 
beroep kon ingeroepen worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet alleen er op wijst dat de door aanleg
ger ingeroepen exceptie te laat werd opge
worpen, maar ook dat zij als ongegrond 
voorkomt zoals blijkt nit de in het Staats
blcul van 28 Maart, 19 en 30 September 
1946 verschenen statuten van de naamloze 
vennootschap « Banqne dn Credit gene
ral ll • 

Dat daaruit volgt dat de door het mid
del opgeworpen kritieken een overbodige 
beweegreden betreffen ; 

Dat dienvolgens het middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk rs; 

Over het middel, gegrond op de scherr
ding van artikel 4 van de wet van 
17 .April 1878, doordat bet bestreden ar
rest, om de exceptie van n:tetcontvanke
lijkheid van de vordering van de ''burger-
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1ijke partij af te wijzen welke door aan
legger ingeroepen en hieruit genomen werd 
dat de v66r de strafrechtelijke rechts
macht ingestelde eis dezelfde was als 
die welke reeds v66r de handelsrechtbank 
hangend was, hierop steunt dat de exce}l
tie in limine litis diende opgeworpen en 
dat de twee eisen een onderscheiden oor
zaak haclden, dan wanneer deze excevtie 

- van openbare orde is en de twee eisen ov 
"{lezelfde som betrekking hadden : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het arrest en nit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat aanlegger, v66r 
het hof van beroep, deed gelden dat de 
vordering van de burgerlijke partij niet 
ontvankelijk was om reden dat zij vroe
gel' v66r de Rechtbank van koophandel te 
Brussel gebracht was geweest; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de door aanlegger ingeroepen exceptie 
verwerpt om reden dat zij te laat werd 
opgeworpen, en bovendien, dat zij niet ge
grond is; 

Overwegende dat, wat de gegrondheid 
vari {le exceptie betreft, het bestreden ar
rest vitststelt dat de door de burgerlijke 
partij ingestelde eisen, de ene het voor
werp uitmakemle van een dagvaarding 
v66r de rechtbank van koophandel, de 
andere v66r de strafrechtelijke rechts
macht gebracht, niet dezelfde zijn omdat, 
door de eerste, de burgerlijke partij de 
betaling van de aanvaarde wisselbrieven 
vordenlf' terwijl door de andere de her
stelling aangevraagd wenl van een schade 
veroorzaakt door misdrijven tegen de 
strafwet welke door de· beklaagde ge
pleegd werden ; 

Overwegende clat deze vaststelling van 
het arrest, dat de twee eisen dezelfde 
oorzaak I!iet hebben, het afwijzen vnn 
de door aanlegger ingeroeven exceptie 
rechtvaardigt; 

Overwegencle dat de andere door het 
micldel opgeworpen bezwaren tegen een 
overboclige reden zijn gericht en, dienvol- · 
gens, a an belang ontbreken; 

Dat het niiddel in rechte niet opgaat, 
in zover het het arrest verwijt de exceptie 
niet gegrond te hebben verklaard, en dat 
het voor het overige niet ontvankelijk is; 

Over het middel, afgeleicl nit de schen
ding van de artikelen 4, 5 en 6 van de wet 
van 20 Mei 1872, doorclat het bestreclen 
arrest het bestaan van een provisie voor 
de aanvaarde wisselbrieven, waarvan de 
burgerlijke partij de « beneficiante Jl was, 
niet rechtvaardigt, clan wanneer aanleg
ger stellig het bestaan van dergelijke pro
visie betwistte : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
er op wijst clat de betwisting van aanleg
ger nopens het bestaan van de provisie 
Yoor de wisselbrieven, waarvan de burger
lijke partij clerde houclster is, tot oplos-

YERBR., 1()51. - 42 

sing van het bij het Hof aanhangig ge
maakt geschil zonder l)elang voorkomt, 
clanr dit geschil niet op cle betaling van 
wisselbrieven slaat cloch wel op de her
stelling van de door een oplichting veroor
zankte sclwcle; 

Overwegende clat dergelijke beslissing 
geen enkele in het middel bedoelde bepa
ling schendt ; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

2 J uli 1951.' - 2• kamer. - VoorzUte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - GeUjlclu.idende concl!usie, 
H. Raoul Hayoit de 'J'ermicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, II. Dauwe 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

2" KAMER. - 2 Juli 1951 

1° KANSSPELEN. - BEKLAAGDE S'l'AANDE 
HOUDEND DAT HET SPEL EEN BEHENDIGHEJDSC 
SPEL IS. - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. - SOUVEREINE 
BEOORDELING. 

2° KANSSPELEN. - GELDSOMMEN BIJ 
HET SPEL INGEZEr. - GELDSO]I,fMEN DIENEND 
TOT HET DEKKEN VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN. 
- 0MSTANDIGHEID DIE NIET UITSLUIT DA'l' 
DE GELDSOMM:EN BIJ HEr SPEL WERDEN IN
GEZET. 

1° Is sowve1·e·in de feitelijlce beo01·deUnu 
rloo·r rle reehte1· rlat een spel geen behen
dighe·idsspel doeh een lcansspel is. 

2° Uit het feU dat de door de spelm·s ge
storte geldsom-men tot het delclcen van 
de explo'itatielcosten van een lcansspel 
dienen, spnr,it niet voo1·t llat cleze 
geldsonunen niet bij het spel we1·den in
gezet naar rle zin van deze bewoo1·din
yen in a1·tiTcel 6 van rle wet van 2.~ Oc
tober 1902. 

{DOTSCH.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Maart 1951 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikel 1 van de wet van 24 October 1.902 
betreffende cle spelen, cloorclat het bestre
clen arrest de verrichting <<non stop for
mule JJ als een kansspel beschouwd heeft 
omdat de deelnemers niet in staat zouden 
zijn met zekerheicl hun kans 011 winst te 
doen zegevieren, alhoewel de verstandige 
deelnemer zijn kans kan cloen zegevieren : 

Overwegencle clat het miclclel op feite
lijke elementen steunt die noch in de vast-
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stellingen van het bestreden arrest noch 
in enig stuk van procedure waarop het 
Hof acht kan slaan grond vinden; 

-Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 6 van de wet van 24 October 1902 
op de spelen, doordat het bestreden arrest 
het geld verbeurd verklaard heeft dat 
voortkomt uit de stortingen van de deel
nemers aan de uitbater, alhoewel dit geld 
nooii; in het spel ingezet werd; en over het 
derde middel : schending van artikel 97 
vitri de Grondwet doordat het bestreden 
arrest geen antwoorcl op dit punt van de 
conclusies van eiser verstrekt heeft : 

Overwegende clat op de feitelijke be
wering, clat de geldsom van 10 frank bij 
het spel niet ingezet werd, het arrest 
antwoordt dat « zowel de eerste door de 
deelnemers gedane storting van 10 frank 
als de tweecle starting van 20 frank als 
inzet bij het spel client aangezien ll ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
aldus op gepaste wijze de conclusies heeft 
beantwoord ; 

Overwegende, anderzijcls, dat, in strijd 
met hetgeen in het tweede middel wordt 
beweerd, uit de omstandigheid dat een 
geldsom de onkosten en de winst van de 
exploitant client te dekken niet volgt dat 
die geldsom bij het spel niet ingezet 
werd; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno-
men worden ; -

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nag·eleefd en {lat de 
straf overeenkomstig de wet is ; . 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser tot de kosten. 

2 Juli 1951. - 2• kamer. - VoorzUtm-, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - GeUjlchticlencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de 'L'ermicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 2 Juli 1951 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - GRIEF DIE ElSER ZELF ON
GEGROND AOHT. - MAAKT GEEN MIDDEL 'r0T 
V_ERBREKING UIT. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
Sl'RAFZAKEN. - VRAAG OM ADVIES OVER 
EEN REOHTSKWESTIE. - NIET·ON1'VANKE
LIJKHEID. 

3° RECBTERLIJKE INRICHTING. -
STRAFZAKEN. - W ANBEDRIJF GEPLEEGD DOOR 
EEN DOCTOR IN DE REOHTEN AANGEWE
ZEN ALS PLAATSVERVANGENDE TWEEDE BUR
GERLIJKE MAGISTR•AA1' BIJ EEN :KRIJGSRAAD. 

- W ANBEDRIJb' BUITEN ZIJN AMBT GEPLEEGD. 
- GEWONE REGELEN OVER DE BEVOEGDHEID. 

4° VER:KEER. - TEKENS VAN VERBOD OM TE' 
STATIONNEREN OF TE PARKEREN. - VERI!OD
STROOK VAN MEER DAN 10 JI-IETER. - .TE
KENS DII~ NAAR ELKAAR GEKEERD ZIJN. -
'BEGRIP. 

1° Maalct geen m·iclclel tot verbrelcing u,it 
cle tegen cle best1·eclen beslissing aange
voenle gr·ief clie eiser zelf ongegron([ 
acht (1). 

2° Is niet ontvwn1celij1r5 cle e·is cl-ie strelct 
niet tot cle ve1·brelcing vctn cle beslissiny 
van cle 1·echter over cle groncl, cloch tot 
het belcon~en van een aclvies van het 
li of ove·r cle cloor cleze besl-iss·ina besliste 
rech tsvntag (2) . 

3° De clocto1· in cle 1·echten cl-ie, overeen
lcomsti[l artilcel 2 va1b cle besluitwet van 
4 Me·i 1945, aewijzigcl bij artilcel 1 van 
cle beshtitwet van 18 Decembe1· 194.5, 
voo1· cle toepassingscl7twr van cle besluit
wet van 26 Me·i 1944 als plaatsvervan
yencle tweecle burye1·lijlce nta{tistt·aat in 
een Tc·r-ijasraacl aangewezen is, en clie 
1,/JCgens een b7titen z·ijn ambt 1Jepleer1cl 
1mmbed·ri-jf vervolgcl wonlt, wor·clt 01Jer·
eenlco1nsti!l cle ge-wone -reaelm~ ove1· cle 
bevoegclheicl be1·echt, en niet cloor ·het 
hof van be1'0ep ot cloo1· het militair. ae
rechtshof (3). (Stilzwijgende oplossing.) 

4° Opclat cle ver·boclst1·oolc, om een voerttt-ig 
te pa1'lcer·en of te statio11Jne1·en z-ich ver·
cler clan 10 mete-r zo-zt witstrelclce·n, moet 
z·ij afgebalcencl wo1·clen cloo·r telcenl! clie· 
naa1· ellc,aa.r· . aeTceenl, vollc01nen zicht-
1Jaa1· en niet op meeT clc~n 100 meter va11-
ellcaa1· verwijcle-rcl z·ijn; twee te1cens
naa1· ellcaa1· gelcee·rcl, nact·r cle zin van 
cleze bewoonlingen ·in aTtilcel 132, pa1·a
g1·aat 5, van cle Weacocle, zijn telcens, 
het ene i:n cle ve1'lenging vwn het ancler· 
oeplaatst en e·rop volgend, en niet twee 
telce-ns geplnatst het ene ctan cle r·echtet·
zijcle het ancler aan cle linlce1·zijcle van 
cle openbare wey (4). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE_. 
T. KIOKX.) 

ARREST. 

HE'L' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 Februari 1951 door de Cor· 
rectionele Rechtbank te Dendermonde 
gewezen; 

(1) en (2) Verbr,, 4, Mei 1925 (B-ull, en PASIC., 

1925, I, 233, en nota 1 onder dit arrest). 
(3) Zie de nota, ondertekend R. H., onder 

dit arrest in Bull. en PAsiC., 1951, I, 756. 
(4) RaadpL Les Novelles, « Cocle de la route,, 

n' 3088. 
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Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat het van overwegend belang is, 'ten 
einde de i·echtspraak betreffende dit punt 
te bepalen, aan het Hof van verbreking 
de vraag te onderwerpen of een doctor in 
de rechten, die overeenkomstig artikel 2 
van de besluitwet van 4 Mei 1945 tweede 
plaatsvervangende burgerlijke magistraat 
in de krijgsraad werd benoemd, en die 
buiten het uitoefenen van zijn ambt een 
misdrijf tegen de W egcode, dat een cor
recti.onele straf medebrengt heeft ge
pleegd, onder toepassing van de bepalin
gen van artikel 479 van het Wetboek van 
strafvorclering valt, of wel of de politie
rechtbank. en, in hoger beroep, de correc
tionele rechtbank bevoegd zijn, zoals in 
onderhavig geval beslist werd, om over 
dergelijl>e vervolging uitspraak te doen : 

Overwegen<Je clat zowel nit het micldel 
als nit zijn uiteenzetting blijkt dat aan
legger op grond van dit middel tot de ver
breking van het vonnis niet besluit; dat 
hij zelf er op wijst clat de bestreden be
slissing, voor zoveel zij over de bevoegd
heid uitspreekt, overeenkomstig de wet 
is ; dat hij niettemin aan het Hof vraagt 
zijn mening betreffende deze rechtsvraag 
nit te breng·en ; 

Overwegende clat clergelijke vraag geen 
middel tot verbreking uitmaakt en niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweecle middel : schending 
van artlkel 132, 5°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
verkeer, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat cle verbodstrook om te station
neren of te 11arkeren, bepaald door de te
kens 15 en 18 voorzien door gezegd arti
kel 132, 2, A, 15° en 18°, en geplaatst aan 
een uiteincle van de straat aan de zijde 
van de pare lmisnummers, zich niet verder 
dan 10 meter uitstrekt in de richting 
waarheen het teken is gekeerd om reden 
dat een zelfcle teken, aan cle kant van de 
onpare lmisnummers en aan het andere 
uiteinde van dezelfde straat geplaatst, 
't is te zeggen schuin naar het · eerste te
ken · gericht, geen grotere verboclstrook 
kan afbakenen, dan wanneer de gehele 
strook begrepen. tussen twee tekens, om 
het even of zij al clan niet aan dezelfde 
kant van de openbare weg geplaatst zijn, 
als verboclen moet aangezien worden, op 
voorwaarcle dat de afstand tussen de 
twee tekens 100 meter niet overschrijclt : 

Overwegende clat de door het middel 
opgeworpen vraag cleze is of de verbocl
strook van 10 meter, welke, luidens arti
kel 132, paragraaf 5, van de Wegcocle, 
volgt uit het aanbrengen, aan een zijde 
van de openbare weg, van het teken voor
zien bij artikel 132, 2, A, 15° en 18, van 
hetzelfde wetboek, verlengd wordt door 
het plaatsen, aan de andere kant van de 

openbare weg, van een zelfde teken, in
clien de afstancl tussen deze twee tekens 
100 meter niet te boven gaat; 

Overwegende dat gezegcl artikel 135, 
paragraaf 5, de uitgestrektheid van de 
verboclstrook van. 10 meter cloet afhangen 
van het aanbrengen van tekens « die naar 
elkaar gekeercl... en volkomen zichtbaar 
van teken tot teken zijn >> ; 

Dat nit deze bewoordingen blijkt clat 
de auteurs van cle Wegcocle tekens hebben 
becloelcl waarvan het ene het tweecle in 
feite verlengt of die het ene op het andere 
volgt en geenszins schuin naar elkancler 
aangelegen tekens, het ene op de rechter
zijde en het andere op de linkerzijde van 
de openbare weg ; 

Dat, in dit laatste geval, de verbod
strook'welke door een van de tekens aan
gewezen wordt door het andere niet is 
verlengd, maar dat elk teken een afzon
derlijke verbodstrook bepaalt; 

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

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

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

2 Juli 1951. - 2° kamer; - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkhtidende concwsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 2 Juli 1951 

1° BURGERLIJKE VORDERING. 
STRAFGERECHTEN·. - AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ VERLEENDE AK'IE VAN VOQRBEHOUD 
VOOR DE TOEKOMST. - BESCHl'KKING DIE 
GEEN GRIEF AAN BEKLAAGDE VEROORZAAKT. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE 
VOHDERING. - BESCHIKKING DIE AAN DE 
BJJHGERLIJKE PARTI,J AKTE VAN HAAH VOOR
BEHOUD VOOR DE TOEKOMST VERLEENT. 
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

1° De beschiklcing van een clo01· het st,raf
gerecht gewezen an·est, die e1· zich toe 
bepe1·1ct, actn de blwgedijlce partij akte 
te verlenen, wat het later instellen be
keft van een vordel'ing tot v"ergoeding 
van andere schade dan deze, waai'Van 
de vergoeding doo1· het arrest bevolen 
wordt, ve1·oorzaalet geen gdef aan be
lclaagcle, venni.ts z'i..i niets aan, de bur-
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gerUjlce tJarti.j toelcent en awn deze geen 
-recht e-rlcent (1). 

2° Is n·iet ontvanlceUjlc (le voorziening te
gen de oeschilclc-i-ng van een do01· een 
strcbfgerecht _qewezen. wrrest da.t z·ich 
er toe beperlct (ban de bu.1·ge1·lijlce 
par·t·ij Mete te vm·lenen V(£11 ha(W voor
behoud, wat het late·r .instellen betrett 
·van een vonlering tot ve1·goeding van 
nnde·re schade, dan deze tVMb1·van de 
ve1·goe(ling door het (UTest bevolen 
wonlt (2). 

(LAUWERS, 'l'. LAES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Maart 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de substmitHlle of op 
straf van nietigheid voorg·eschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing· overeenkomstig de wet is ; 

II. Aangaande de beslissing over de vor
deringen van de burgerlijke partijen : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet wegens ge
brek aan of onvoldoende motivering en 
van artikel 96, paragraaf 1, van het al
gemeen reglement op het verkeei·, doordat 
het arrest het door aanlegger ingeroepen 
argument nopens het niet aanduiden 
door de bnrgerlijke partij Laes van haar 
beweg_ing naar links niet beantwoorclt, 
dan wanneer artikel 116 van het regle
ment op het verkeer aan de weggebruiker 
die zijn richting wil veranderen oplegt 
cUt aan de andere weggebrnikers door 
een teken kenbaar te maken, en dan 
wanneer, zelfs zo aanlegger een font be
ging met tnssen zijn voertnig en cle voor 
te steken wielrijder Laes geen voldoencle 
afstand te laten, het niet aandniden door 
cleze laatste van zijn beweging naar links 
van aanl kan zijn om de venleling van 
burgerlijke verantwoorclelijkheid te recht
vaardigen, wat tronwens door de eerste 
rechter bij het beroeven vonnis gedaan 
werd: 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger << bekent dat hij 
tnssen zijn voertnig en het voetpad 
slechts een ruimte van een meter voor de 
wielrijder gelaten had, zodat deze laatste 
in de goot reed; dat, gezien het bestaan 
van rioolroosters, zulks voor de burger-

(1) en (2) De vordering waarvan de burger
lijke parti] verklaart zich aldus het instellen 
voor te behouden ontsnapt aan de bevoegdheid 
van de strafgerechten (verbr., 1 Juli 1942, A1·r. 
V m·b,-., 1942, blz. 80; B·ull. en PAsrc., 1942, I, 
161; 27 September 1943, A,.,.. V m·b,·., 1943, 

lijke partij gevaarlijk was en dat haar 
bijgevolg niet mag verweten worden een 
weinig naar links gezwenlrt te hebben om 
nit de goot te geraken; dat die beweging 
geen onvoorzichtigheid uitmaakte, maar 
integendeel een voorzorgsmaatregel welke 
aanlegger, indien hij meer oplettend was 
geweest, had kunnen voorzien, en ver
plicht was te vergemakkelijken ll ; 

Overwegende dat het arrest aldns op 
gepaste wijze de conclnsies beantwoordt 
en de reden opgeeft waarom het ongeval 
hoegenaamd niet aan een font van de 
eerste verweerder te wijten is ; 

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

de artikelen 97 van de Gronclwet, 19 vau 
de wet van 1903 op de arbeidsongevallen 
en 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, het eerste vonnis 
hierin bevestigende, akte verleent aan de 
burgerlijke partij naamloze vennootschap 
Algemene Verzekeringen van haar voor
behond ten aanzien van de sommen die 
zij eventueel in de toekomst aan eerste 
verweerder nog zou moeten nitkeren, dan 
wanneer het arrest, dat nan die bnrger
lijke partij de terngbetuling van de ma
thematische reserves weigert omdat zij 
geen werkelijke uitkering nitmaakt, ook 
van nu af had moeten vaststellen dat er 
geen aanleiding kon bestaan tot voorbe
houd wegens een later nit te keren kalli
taal voor gecleeltelijke blijvende werkon
bekwaamheid van Laes, wijl het ann Lacs 
zelf geen vergoeding voor materiele schn de 
wegens die blijvende vermindering van 
werkbekwaamheid toestoncl, doch slechts 
een vergoeding wegens zedelijke schade 
en wijl de verzekeranr-wet ten lnste van 
de clerde verantwoordelijke voor een ongt~
val, geen eigen recht OJ) vergoecling heeft, 
maar slechts optreellt als in lle plants van 
het vergoecle slachtoffer gestelcl,' en geen 
recht heeft op Yergoecling vnn een be
weerde schacle die niet hmu oorsprong in 
een krenking van eeu recht doch Penvon
<lig in een geldeljik lJelang zou ''hulen nn
melijk dit de last niet te moeten dragen 
van de verplichtingen die de wet en het 
door hem afgesloten verzel;:eringscontract 
tegen arbeiclsongevallen hem opleggen : 

Overwegende dat het miclclel het arrest 
verwijt aan verweerster alde te hebben 
verleencl van « haar voorbehoud ten aan
zien van de sommen die zij eventueel 
in de toekomst aan verweerder nog zou 
moeten uitkeren ll ; 

Dat dit voorbehond alleen verband 
houdt met het eventueel instellen, door 

biz. 190; B-ull. en PAsrc., 1943, I, 354). Deze 
zijn zonder macht om de ontvankelijkheid en 
de gegrondheid van dergelijke vordering te be
oordelen; door aan de burgerlijke partij akte 
te verlenen van haar voorbehoud beoordelen 
zij niets en beoordelen zij niets vooraf. 
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verweerster, van een verdere vordering 
voor de bevoegde burgerlijke rechter; 

Dat, door akte van dergelijk voorbe
houd te verlenen, het arrest aan verweer
ster geen recht toekent of zelfs erkent 
en dat, derhalve, het arrest dienaan
gaande geen nadeel berokkent; 

Waaruit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is ; 

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

2 Juli 1951. - 2" kamer. - Voon;Uter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ferslaggever, 
H. Vandermersch. ~ Gelijlclu'iclende con
clus'ie. H. Raoul Hayolt de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 juli 1951 

IDJJ'DENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAWl'STELLENDE DAT EEN BEWERING VAN BE
KLAAGDE DOOR EEN GETUIGENIS BEVESTIGD 
WORDT. - .ARREST DE BEWERING YERWER
PEND OMDAT HET GETUIGENIS DOOR OVERTUI
GENDE ELEMENTEN VAN HET ONDERZOE'K TE
GENGESPROKEN WORDT. - GEEN TEGENSTR.JJ
DIGHEID. 

Bevat geen tegenstrijcl'ighe·icl het a1-rest 
clat vaststelt clat een bewer'ing van be
klaagcle door een getwigen·is bevestigcl 
worclt cloch z·e niettem'in verwerpt 
omclat cl-it getuigenis cloo1· ove1·ttLigencle 
elementen van lwt o1ule1·zoek tegenge
spmlcen tvordt. 

(EULAERTS, T. ((EAGLE S'l'AR INSURANCE 
COMPANY LIMITED ll.) 

AHREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

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

Over het middel voorgestelcl door Jacob 
Eulaerts : schencling van de artikelen 97 
van de Grondwet, 57, 2°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 en 418 
en 420 van het Strafwetboek, doordat het 
aan 's Hofs censuur onderworpen arrest, 
nil de verklaring van de getuige De Mau
rissens te hebben aangenomen, met die 
verklaring strijclige feiten als bewezen 
beschouwt en. aldus geen gepast antwoord 
verstrekt op de conclusies waarbij aanleg
ger aanvoerde dat hij, op het ogenblik 
van de aanrijcling, het berijdbaar gedeelte 
van de steenweg DP Leuven, welke de 

autobestuurder Ruspoli normaal moest 
volgen, voorbij was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat, zo het getuigenis van De 
Maurissens aanleggers bewering enigs
zins bevestigt, het nochtans de bewijs
kracht van het geheel van de bestanddelen 
nm het onderzoek niet on_tzenuwt en mel~r 
bepaaldelijk van de verklaringen van de 
andere ooggetuigen waaruit duidelijk is 
gebleken dat de kamion onverhoeds de 
weg afsneed van Ruspoli die rechts van 
de baan en zonder overclreven snelheid 
zijn weg vervolgde ; 

Overwegende dat alclus de rechter over 
tle grond gebruik gemaakt heeft van het 
recht dan hem behoort de bewijskracht 
van de ingeroepen getuigenverklaringen 
te beoordelen en dat zijn beslissing geen 
tegenstrijcligheid inhoudt; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

FJn overwegende clut, wat beide aanleg
gers aangaat, de substantHc\le of op straf 
van nietigheid voorgescllreven reclltsvor
men werden nageleefd en clat de beslissing
overeenkomstig de wet is; 

II. .Aangaande de voorziening ingesteld 
door Jacob Eulaerts : 

A. Tegen de beslissing over de vorde
ringen van de burgerlijke partijen « Eagle 
Star Insurance Oy Ltd 11, Elisabeth Van 
cler N oot d' .Assche, weduwe Prinses 
Ruspoli, Leon Van Orombruggen, q. q. : 

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

B. Tegen de beslissing over de vorderin
gen van de burgerlijke partijen Jules 
Kohlis, handelencle q. q., Prins David van 
Westdorpe, .Fernand Bodson en de <l Mu
tuelle des syndicats reunis 11 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan bovenbedoelde partijen slechts een 
11rovisionele vergoeding toekent en alvo
rens verder uitspraak te doen een cles
kundig onderzoek beveelt; dat dergelijke 
beslissing vreemcl is aan een geschil over 
de bevoegdheid en de rechtsmacht van de 
rechter over de grond niet uitput; dat 
clienvolgens de voorziening die er tegen 
gericht is, v66r de einclbeslissing niet ont
vankelijk is (Wetb. strafv., art. 416) ; 

III . .Aangaande de voorziening ingesteld 
door Jan Eulaerts, als bnrgerlijk ver
antwoordelijke voor Jacob Eulaerts : 

A. 'l'egen de beslissing over de burger
lijke vorderingen van Fernand Bodson en 
van de « Mutuelle des synclicats reunis 11 : 

Overwegende dat om de reden aange
geven, wat betreft de voorziening inge
stelcl door Jacob Eulaerts tegen de beslis
sing over de vorderingen van bewuste bur
gerlijke partijen, cle voorziening van 
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Jan. Eulaerts insgelijks niet ontvanke
lijk is; 

B. Tegen de beslissing over de vorderin
gen ·van de overige burgerlijke partijen : 

Overwegende dat niet blijkt dat Jan 
Eulaerts zijn eis tot verbreking aan deze 
burgerlijke partijen heeft doen betekenen; 

Dat dienvolgens, :wat deze laatste be
treft, de voorziening van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij, op grond van 
nrtikel 418 van het Wetboek van straf
vordering niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; verwijst aanleggers in de kosten. 

2 Juli 1951. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. --c- Ve·rslaggeve;·, 
H. Simon. - GeMjkl·widende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUe;·, H. Mahieu 
{van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

26 KAMER. - 2 juli 1951 

1° VERKEER. - RIJWIELPAD. - DEEL VAN 
DE RIJWEG ALS DE VERLENGING VAN EEN RIJ
WIELPAD BESCHOUWD. VASTSTELLING 
W AARUIT DE RECHTER AFLEIDT DA'l' DI'l' DEEL 
VAN DE RIJWEG IN HET RIJWIELPAD IS OP
GENOMEN. - DUBBELZINNIGE BESLISSING. 

2° VERBREKING. - UITGESTREK'l'HEID. 
- STRAFZA:KEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - VERBREKING. - VEROORDELING 
VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELI.JKE 
PARTIJ ZONDER VOORWERP. 

1 o Is (lttbbelzinwig de beslisshlg vwn ae 
·reohter, dat een deel vwn de djWeg. in 
het ;·fjwielpa(l 1.s ozJgenomen, omdat het 
nls cle verleng·ing e;·van moet besohomvcl 
wonlen, waa1' zij onzelcer lnat, of de 
reohter ttit clOO'I' cle overheicl gepkwtste 
tekens aftei(lt, (lat gezegcl deel van de 
;•ijweg in het ;··ijwielpncl is opgenomen, 
ofwel in ;·eohte besUssen w'il, (lat het 
·volstnctt, dctt een deel van (le rijweg 
z·ioh in feite in de ve;·lenging van het 
djw·ielpcul bevinclt, opclat het als e;·in 
opgenomen (lient besohottW(l te wor(len 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 3, 
4°, 20 en 30.) 

2° De ve;·b;·elcing op voo;·ziening vnn be
lcl(t(tgcle mn,(tlct· de ten laste vnn de btw
rJerUjlc veHtntwoorclelijlce tJartij ttitge
sprolcen ve;·oo.nleling zoncle;· voo-rwe;·p, 
zelfs in(lien deze zioh n·iet in ve;·b;·eking 
heeft voo;·zien (1). 

(1) Verbr., 27 Februari 195(} (A1T. Vm·M., 
1950, biz. 428; Bull. e~ PAsrc., 1950, I, 456, en 
nota 2, biz. 457); 7 Mei 1951 (B1tll. en PAsrc., 
19.51, I, 603). 

(COEMAN, '!'. DUQUET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
,arrest, op 20 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. Aangaande de voorziening tegen de 
over de publieke vordering gewezen beslis-
sing: · 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de· Grondwet, 418 en 
420. van het Strafwetboek, 20, 24, 27, 29, 
30, 41, 42 en 100 van het Alge1lleen Ver
keersreglement, doordat het bestreden ar
rest eiser voor het ongeval aansprakelijk 
verklaart en elke verdeling van de ver
antwoordelijkheid verwerpt, alhoewel het 
slachtoffer per rijwiel op zijn linker kant 
van de baan reed, om reden « dat de 
strook kalsijde, waarop het slachtoffer 
reed, in feite moet worden aangezien als 
zijnde de verlenging van het verplicht rij
wielpacl bestaande in de kom van de ge
meente Destelbergen >> (Wegcode, art. 20), 
dan wanneer de wielrijders de rechter
zijde (art. 27) en zelfs, in de bochten, de 
uiterste rechterzijde ·van de rijweg (arti
kelen 29 en 30) moeten houden, tenzij in 
geval van bestaan van een rijwielpad 
« aangewezen door het bord nr 3 uit de bij 
het reglement gevoegde tabel III >>, wat 
in zake niet vastgestelcl wordt, en dan 
wanneer cle rechter, bij afwezigheid van 
gezegcl bord nr 3, een strook kalsijde niet 
als de verlenging van het verplicht rij
wielpacl kan aanzien om de wielrijders 
van het naleven van de voorschriften van 
cle artikelen 27~ 29 en 30 van· het regle
ment te ontlasten : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om onvrijwillig, bij gebrek aan vooruit
zicht of voorzorg, slagen en verwondingen 
toegebracht te hebben aan twee .personen, 
onder meer aan de burgerlijke partij 
Leontine Duquet, echtgenote Bracke, als
ook bij sam~nhang wegens inbreuk .op de 
artikelen 41, 42 en 100 van de W egcocle ; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
al de eiser ten laste gelegde feiten bewe
zen verklaart ·en hem wegens die feiten 
- <le overtreclingen van cle W egcode · als 
de bestancldelen van het door cle artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek voor
zien wanbeclrijf beschouwd zijnde, 
tot een enkele straf van 50 frank boete 
veroorcleelt, met schorsing geclurencle drie 
jaar; -

Overwegende dat indien bewezen werd 
dat, zoals in het middel beweerd wor'dt, 
voornoemde burgel'lijke partij voorschrif
ten van de W egcocle heeft overtreden, de 
eiser ten laste gelegde inbrenken op de 
artikelen 41 en 100 van de Wegcode des
niettemin hun strafrechtelijk karakter 
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zouden behouden en aldus de uitgesproken 
straf gerechtvaardigd zou blijven; 

Dat, wat de publieke vordering betreft, 
llet middel bij gebrek aan belang, niet 
nntvankelijk is ; 

Overwegende, bovenclien, dat de sub
"tanW~le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

II. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing gewezen over de eis van de bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat er in zake geen grond is tot 
verdeling van de verantwoordelijkheid en 
<lat aanlegger alleen de verantwoordelijk
heid voor het ongeval dragen moet alhoe_
wel het slachtoffer niet de rechterzijde 
van de rijweg hield; 

Dat -de rechter over cle grond als reden 
van deze beslissing aangeeft dat -« de 
strook kalsijde waarop het slachtoffer 
reed moet worden aangezien als -zijnde de 
verlenging van hef verplicht rijwielpad 
bestaande in de kom van de gemeente 
Destelberg·en (Wegcode, art. 20) )) ; 

Overwegende dat nit artikelen 20 
en 30 van de Wegcode blijkt dat, in de 
bebouwde kommen, de wielrijders ver
plicht zijn de uiterste rechterzijde van de 
rijweg te houden tenzij de openbare weg 
van een bruikbaar en onbelemmerd rij
wielpad voorzien is; 

Dat, waar het beslist dat de burgerlijke 
partij, die in een bebouwde kom een rij
wiel gebruikte, geen font heeft · begaan 
door niet de rechterzijde van de rijweg 
te houden en als enige reden van deze 
beschikking aangeeft dat verweerster 
reed op een gedeelte van de rijweg dat 
als een verlenging van het rijwielpad 
client beschouwcl, het bestreclen arrest met 
clubbelzinnigheicl hehept is, daar het on
zeker laat of het hof van beroep uit door 
de bevoegde overheid geplaatste tekens 
heeft afgeleid- dat het gedeelte ·van de 
rijweg waar de ten laste gelegde feiten 
zich hebben voorgedaan in het rijwielpacl 
is opgenomen, ofwel in rechte heeft wil
len beslissen clat van het ogenblik af dat 
een gedeelte van de rijweg zich in feite 
in de verlenging van een rijwielpa,d be
vindt, dit gecleelte als opgenomen in clat 
pad client beschouwcl te worden; 

Overwegende dat het arrest, daar het 
aan het Hof niet toelaat zijn toezicht 
over zijn wettelijkheid uit te oefenen, 
het in het middel bedoeld artikel 97 van 
de Grondwet schenclt; 

Overwegende clat de verbreking van oe 
veroordeling uitgesproken tegen de be
klaagcle, naar aanleicling van de eis van 
de burgerlijke partij, haar voorwerp ont
neemt aan de beschikking waarbij het 
arrest Emiel Van Dooren en Alfons Van 

Dom·en burgerlijk verantwoordelijk voor 
die veroordeling verklaart; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch alleen voor zoveel het 
aanlegger op de vordering van de burger
lijke partij veroordeelt, de beschikking 
van het arrest dat Emiel Van Dooren .en 
Alfons Van Dooren burgerlijk aansprake
lijk zijn voor die veroordeling alzo zon
der voorwerp wordend; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derha vig arrest zal worden· overgeschre
ven in de registers- van het Hof van be
roep te Gent en dat melding er van zal 
worden gemaakt OlJ de kant van de ge
deeltelijk vernietigcle beslissing; veroor
deelt aanlegger en de burgerlijke partij 
ieder tot een helft van de kosten; ver
wijst de zaak alzo beperkt naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

2 Juli 195:1. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1\ 
H. Simon. - Gelijlcllticlende conchlsie, 
·H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

2• KAMER. - 2 Juli 1951 
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - BESLISSING VAN RET ON
DERZOEKSGERECHT DIE EEN BEKLAAGDE NAAR 
DE CORREOTIONELE REOHTBANK VERWIJST. ~ 
00NOLUSIES. - MOTIVERING VAN DE BESLIS
SING. 

2° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN BE
KLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESCHIK
KING -VAN VERWIJZING UITGAANDE VAN DE 
RAADKAMER.- BRENGT DE VERBREKING MEDE 
VAN DE NA DE BESOHIKKING VAN VEHWI,TZING 
UITGESPROKEN VEROOHDELINGEN. 

1 o De beschilclcing van cle raadlcame1· of 
hot arrest van de lcame1· van inbesch!ll
digingstelling, waarbij een belclaa,qde 
naat· de con·ectionele rechtbanlc ve1·we
zen wonlt, beantwoo1·den op gepaste 
tvijzc de conclusies, die hot bestaan van 
voldoenrle bezwat·en vom· de ve1·wijzin{f 
betwisten, cloor vast te stollen dat det·
gelijlce bezwaren bestaan; doch indien 
belclar1gde cle bevoegdheid van hot ondet·
zoelcsge?·echt betwist, of eon ea:ceptie te
genwe1·pt, of bewee1·t dat hot hem ten 
laste gelegde feit, al stond hot vast, 
geen stm,fbare inb1·eulv ZO!f, ttitmalwn, 
moet hot onde1·zoelcsgerecht doze conclu,
sie beantwoorden en indien hot ze vm·
'Werpt, de 1·eden van doze ve1·werping op
geven (1). (Wet van 25 October 1919, 

(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onder 
dit arrest in Bull. en PASIC., 1951, I, 762. 
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enig artikel, par. XV; wet van 22 Juli 
1927, art. 1; wet van 19 Augustus 1920.) 

2° De veTb·relci:ng, op voo1·ziening van be
lclaa,qfle, van fle beschilclcing van de 
rafullcamer die hem naa·r de co?-rectio
nele 1·echtbanlc verw·ijst, b1·en,qt de ver
b·reking mede van d.e na de vm·b1'olcen 
beschilcking u.itgespmlc.en veroorclelin
gen (1). 

(D'HONDT, T. BEKAEBT.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet 9P de bestreden 
beslissingen zijnde : 1 o de beschikking 
dd. 7 April 1950 waarbij de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
.Gent, eiser in verbreking naar de correc
tionele rechtbank verwijst; 2° het arrest 
gewezen op 24 April 1951 door het Hof 
van beroep te Gent; 

I. Aangaande de eis tot verbreking van 
de bescllikking van de raadkamer : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
Techten van de verdecliging wegens niet-
1Jeantwoording van eisers conclusies : 

Overwegende dat de aan 's Hofs censuur 
onderworpen beschikking aanlegger naar 
de correctionele rechtbank verwijst op
dat hij aldaar zou gevonnist worden om 
tegen Angelus Bekaert schriftelijk een 
lasterlijke aangifte te hebben gedaan bij 
<le overheid, in voorliggend geval : de 
brigacle van de rijkswacht te Oosterzele 
(Strafwetb., art. 445, aL 2); 

Dat becloelde beschikking is gesteund op 
deze reden aileen dat er voldoende bezwa
Ten tegen aanlegger bestaan ; 

Overwegende clat, bij regelmatig v66r 
·de raadkamer genomen conclusies aan-
1egger staande had gehouden : 1° dat de 
hem ten laste gelegcle aangifte aileen be
stond in een genaamtekende getuigenver
klaring afgelegd v<i6r de rijkswacht en 
dat . dergelijke handeling de bij arti
kel 445, alinea 2, voorziene en strafbaar 
gestelde aangifte niet Iran uitmaken, daar 
een · getuigenverklaring geen spontane 
daad is en de rijkswacht die het recht 
van vervolging niet uitoefent, geen over-

1Ieid is in de zin welke artikel 445 van het · 
Strafwetboek aan cUt woorcl hecht; 2° dat 
de valsheid van het door hem aangevoerd 
feit tot nog toe niet bewezen is; 3° dat 
hij in alle gevallen zonder Invade trouw 
gehandeld heeft ; 

Overwegende dat de wetten van 25 Oc
tober 1919, enig artikel, paragraaf XV, 
19 Augustus 1920 en 22 Juli 1927, arti
kel .1, een debat op tegenspraak v66r de 

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (Arr. J!e,-b,.., 1949, 
blz. 325; Bull. en PASIC., 1949, I, 366). 

raaclkamer en voor cle kamer van inbe
schulcligingstelling ingestelcl hebben, wan
neer deze, na ~oltooid gerechtelijk voor
onderzoek tot regeling van de procedure 
geroepen zijn, waaruit volgt ciat de be
klaagde gerechtigd is tot het neerleggen 
van besluiten v66r die jurisdicties, welke 
van hun kant tot beantwoording van die 
conclusies verplicht zijn; 

Overwegencle clat gewis uit ·de arti
kelen 128, 129, 130, 229, 230 en 231 van 
het Wetboek van strafvordering voort
vloeit dat de wet zich geheel op het ge
weten van de raaclkamer en van de kamer 
van inbeschuldigingstelling verlaat om 
het bestaan van tegen de beklaagde door 
het onderzoek ingezamelde bezwaren vast 
te stellen en te oordelen of die bezwaren 
voldoende zijn om een verwijzing naar 
het rechtsprekend college te rechtvaar
digen; 

Dat, wijl zij niet verplicht zijn die be
zwaren precies aan te geven, de raadka
mer door de vaststelling alleen van het 
bestaan van voldoende bezwaren een ge
past antwoord verstrekt op de conclusies 
welke kwestieus bestaan betwisten ; 

Dat dienvolgens, de bestreden beschik
king de punten 2 en 3 van aanleggers 
conclusies, ten genoege van rechte, heeft 
beantwoord ; 

Dat nochtans het recht de bezwaren 
souverein te beoordelen dat aan het oncler
zoeksgerecht is toegekend geenszins dit 
laatste ontslaat van de verplichting de 
conclusies te beantwoorden waarbij be
klaagcle hetzij de bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht betwist hetzij een 
exceptie inroept, of staancle houdt, clat al 
was het ten laste gelegcle feit vaststaand 
het nochtans geen strafrechtelijk feit zou 
uitmaken; 

Dat ;nit het boven overwogene volgt dat 
de bestreden beslissing, vermits zij op het 
in het eerste gedeelte van aanleggers con
clusies uiteengezet verweermicldel geen 
antwoord verstrekt, de rechten van d~> 
verdediging, alsmecle het enig artikel, pa
ragraaf XV, van de wet van 25 October 
1919 en het artikel 1 van de wet van 
22 Juli 1927, geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Aangaande de eis tot verbreking van 
het arrest van veroordeling gewezen door 
het Hof van beroep te Gent : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beschikking tot verwijzing naar aanlei
lling van de door de beklaagde ingestelde 
voorziening de verbreking met zich sleept 
van al de veroordelingen, zowel straf
rechtelijke als burgerlijke, welke naar 
aanleiding van de verbroken beschikking 
werden uitgesproken; 

Dat dientengevolge het onderzoek van 
kwestieuze voorziening alle belang ont
beert; 
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Om die reel en en, verbreekt cle beschik
king van de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent del. 7 April 
1950, voor zoveel zij aanlegger naar het 
rechtsprekend college verwijst, alsmede 
<le daaropvolgende beslissingen namelijk 
!let vonnis van veroordeling gewezen op 
19 December 1950 door de Correctionele 
Rechtbank te Gent 'en het arrest gewezen 
de 24 April 1951 door het Hof van beroe]} 
te Gent; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent, alsook in die van het Hof van 
lJeroep te Gent, en dat melding ervan zal 
worden gemaakt op de kant en van de 
vernietigde beschikking en van de andere 
vernietigde beslissingen; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel. 

2 Juli 1951. - 2" kamer. - Voo1·zUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve'r, 
H. Simon. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
:tdvocaat-generaal. 

l" KAMER. - 5 Ju}i 1951 

1. 0 OORLOG. - VoonsOHOTTEN TOEGEKEND 
AAN DE LOONTREKKENDE WERKLIEDEN VAN 
HET LEGER. - BESLUITEN VAN DE, SECRETA
lUS-GENERAAL VAN RET :MINISTERIE VAN FI
NANCIEN, VAN 23 ·JuLI 1940 EN 29 il'IAAR'f 
1941. - DRAAGWIJDTE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE SCHENDING VAN EEN BEPALING YAN HET 
STATUUT VAN HET LOONTREKKEND PERSONEEL 
VAN DE INRIOHTINGEN EN DIENSTEN VAN HET 
LEGER. - KONINKLIJK BESLUIT DIT STATUUT 
GOEDKEUREND, NIET IN RET « STAATSBLt\D ll 
BEKENDGEMt\AKT. - BEPALING WELKE WORDT 
BEWEERD GESOHONDEN TE ZIJN NIET OVERGE
LEGD. - JliiiDDEL NIET ONTYANKELIJK. 

J.o De sommen die, ged1trencle cle om·log, 
aan cle loontrelckencle we,rkUeclen van 
het Zeger toegekend wenlen, in ttitvoering 
van cle beslniten van de sec,·etar"is-gene
mal van het jl<f'iniste1·ie vctn financien 
tJan 23 Jttli 1940 en 29 MaaTt 1941, maalc
ten voo1·schotten 1tit op de lonen, die 
hun 1c1·achtens hun contmct veTsclw,l
digd waren, en niet op de lonen die la
ter zouclen vastgesteld worclen. 

(1) Zie verbr., 13 Februari 1950 (A1·r. 1'e1·br., 
1950, blz. 384; B,ull. en PAsrc., 1950, I, 412). 

(2) Zie verbr., 5 Februari 1948 (Bull. en 
PAsiC., 1948, I, 79); 15 November 1948 (Arr. 

2° Doorda.t het lconinlclijk besl,uit vam 
26 Ang1t8t'tts 1939, tot goedke,wring van 
het stattmt van het loontrelckend perso
neel van de im·ichUngen en cl'iensten van 
het ·legm·, in het Staatsblad niet is be
lcencl gemaakt geweest (1), is niet on t
vanlceUjlc het miclclel genomen uit cle 
schencUng van een bepaling van clit stct
tnut, zelfs bescho,uwd als element V{]m. 
het et'rbeidscontraet, indien clie bepaling 
niet 1·e.qelrnnUg voor het H of is ove,·ge
legd (2). 

(BELGISOHE S'l'AAT, MINISTER 
YAN LANDSVERDEDIGING, T .. MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOI!, ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 10, 
11, 12, 33, 34 en 72 van het statuut van de 
voor het leger arbeidende werklieden, goed
gekeurd door koninklijk besluit van 
26 Augustus 1939, 1 en 2 van het besluit 
van de secretaris-generaal van het Mil!iS
terie van financien del. 23 Juli 1940 betref
fende de voorschotten op weclden en lonen 
aan beroepsmilitairen en gelijkgestelden 
alsook aan hun gezinnen, 1, 2 en 3 van 
het beslltit van 29 Maart 1941 van de 
secretaris-generaal van het Ministerie 
van financien, tot regeling van de recll
ten van de o·fficieren, bezoldigde beroeps
militairen, loontrekkencle werklieden en 
hun rechthebbenden, 1, 2, 3, 4, 6 en 7 
van het Regentsbesltiit van 14 Februari 
1947 tot regeling van de rechten van 
de loontrekkende werklieden die nog 
niet bij de inrichtingen en ·diensten van 
het leger weder te werk gesteld zijn; 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelcl heeft tot het beta
len van de som van 5.673 fr. 40 met de 
intresten als saldo van de twee derden 
van het bedrag van zijn lonen met· de 
intresten, vanaf Juli 1940 voor de periode 
gedurende welke hij niet voor de Staat 
heeft gewerkt, doordat het arrest de ver
schillende in het middel aangehaalde be
sluiten verkeerd heeft geinterpreteerd en 
toegepast door te beslissen dat de ten titel 
van voorschot gestorte sommen voorschot
ten op de verdiende ,salarissen waren, 
doordat het arrest de draagwijdte heeft 
miskend van het besluit van 14 Februari 
1947 dat definitief en op forfaitaire wijze 
de aan de burgerlijke werklieden van 

1' e!·b,·., 1948, blz. 550; Bull. en PASIC., 1948, I, 
629); 8 Februari 1951 (A,.,., F m·b•·., 1951, 
blz. 310; Bull. en PASIC., 1951, I, 370). 
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landsverdecliging gedurende cle om·log ver
schuldigde lonen bepaald heeft, doordat 
het bestreden arrest veroordelingen heeft 
uitgesproken welke niet op de besluiten 
gesteund waren, alclus miskennende dat 
verweerder geen andere burgerlijke rech
ten had clan die welke de aclministratieve 
reglementen hem toekennen, doordat het 
bestreden arrest de draagwijdte heeft 
miskend van artikel 72 van het statuut 
van de burgerlijke werklieden vnn lands
verdediging clat de onderbreking door de 
oorlog niet bedoelt doch slechts op de ge
vallen van overmacht met hoofdzakelijk 
tijdelijk uitwerksel en met korten {luur 
betrekking heeft : 

Over het eerste, het tweede en het derde 
onc1erdeel van het midclel te zamen, val
gens welke de besluiten van 23 Juli 1940 
en 29 Maart 1941 voorschotten voorzagen, 
niet op de krachtens het voorheen tussen 
de Staat en de aanleggende arbeider ge
sloten contract v.erschuldigde lonen - zo
als het bestreden arrest heeft beslist -
maar wel op de sommen en lonen welke 
na de om·log zouden vastgesteld worden, 
en bij besluit van de Regent van 14 Fe
tirnari 1947 vastgesteld geweest zijn : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vaststelt dat het contract welk, 
bij toepassing van het koninklijk besluit 
van 26 Augustus 1939 tussen cle Staat en 
verweerder, burgerlijk arbeider in het 
Ministerie van landsverdediging, tijclens 
de bezetting werd gesloten, van kracht 
gebleven is doordat het. niet opgezegd 
is geweest; dat het bestreden arrest 
te dezen opzichte onderstreept dat, val
gens een brief van het Ministerie van 
landsverdecliging van 8 Augustus 1948 
deze arbeiders, zelfs in een andere admi
nistratie weder te werk gesteld, ter be
flChikking van lmn oorspronkelijk depar
tement bleven; 

Overwegende dat de besluiten van de 
secretaris-generaal van 23 Juli 1940 en 
29 Maart 1941 een algemeen doc)l voor-
1opig stelsel ingevoerd hebben, bestaande 
in de toekenning van voorschotten op de 
« activiteits-wedden », en -lonen (besluit 
van 23 .Juli 1940), terwijl het besluit \Hll 

29 Maart 1941 bepaalt dat ·er, vereen
voudigingshalve en gelet op de onmoge
lijkheid om de archiefstukken van het 
leger na te gaan, reden toe is « de voor

·schotten op lonen volgens een forfaitaire 
schaal ll nit .te keren, hetgeen insluit 
clat. het voorlopig 'karakter van het stel
sel niet gewijzigcl werd, en dat het ver
schuldigde lo.nen geldt, en niet lonen 
welke nadien zouden vastgesteld worden; 

Overwegencle dat de vaststelling van de 
lonen, welke naclien bij besluit van de 
Regent van 14 Februari 1947 wercl gedaan 
enkel met ingang van 16 Februari 1946, 
op de zonder betrekking zijncle loontrek-

kende werklieden toepasselijk is, aan
gezien de tijdelijke geldigheicl v>rn het 
besluit van de secretaris-generaal van het 
Ministerie van :financH!n van 29 Maart 
1941 slechts op 15 Februari 1946 een einde 
g·enomen heeft ; 

vVaaruit blijkt dat de eerste drie omler
delen van het midclel niet gegrond zijn ; 

Over het vierde onderdeel van het mid
del, welk het bestreclen arrest verwijt de 
draagwijdte van artikel 72 van het sta
tunt van de bnrgerlijke werklieden van 
landsverclecliging te hebben miskencl : 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 26 Augustus i939, houclende 
goeclkeuring van het statuut van de werk
lieden welke voor het leger arbeiden niet 
in het Stcuttsblcul bekendgemaakt ge
weest is, en dat de bepalingen van clit 
statuut, welke als elementen van het ar
beidscontract zouden kunnen beschouwd 
worden in het bestreden arrest niet over
genomen zijn geweest en niet Y66r het 
Hof worden overgelegd; 

Dat het Hof dus de waarde niet kan 
beoordelen van de grief welke op een niet
naleving van het statuut gegroncl is ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen ·worden; 

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

5 Juli 1951. - 1• kamer . .:_ Voo·rzitte·r 
en Verslaggeve1·, H. vVouters, voorzitter. 
- Gelijklu·iclende concl1tsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaaL 
- PleUers, HH. Resteau en della FaillP 
cl'Huysse. 

2" KAMER. - 9 Juli 1951 

1" lVIIDDEI.EN TOT VERBREJKING. 
STRAFZAKEN. - JVIIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT HET VONNIS, DOOR NAAR EEN PROCES
YERBAAL VAN PE RI.TKS>VACH'r TE VERWIJZEN, 
HET JCHAAN VERSCHULDIGDE GELOOF ZOU GE
SCHONDEN HEBBEN. - MIDDEL DAT AA.N HET 
PROCES-YERBAAL EEN VASTSTELLING TOE
SCHRIJFT DIE HET NIET BEVAT. - MID
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

2" REJDENEJN VAN DEl VONNISSEN EN 
ARREJSTEJN. - STRAFZAKEN .. - VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET IN
GEWILLIGD. '--- GEEN ANTWOORD OP HARE 
CONCLUSIES. - BESLISSING NIET GEMOTI
VEERD. 

1° 1l£ist rrron.rlsletg ·in fei.te het rnirlrlel 
hie·rnU nfgele·id dat het vonnds, rloo·r 
te verwijzen ncwr eon 1J·roces-vm·baal 
vnn rle djkswaoht, het e·man ver·s.clwl
rl·igd geloof Z011· geschonden hebben,, elm~ 
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wannee1· dit p1·oces-verbaal cle vaststel
ling niet bevat, die het middel bewee·rt 
miskend te zijn geweest. 

2o Is niet gemotiveerd het vonnis dat tve·i
gert de vo1·del·ing van de bu1·ge1·lijlce 
pa1·t·ij in te winigen, zonde1· een doot· 
deze pa1·tij in 1·egelmatiue conclusies 
voorgesteld middel te beantwoorden (1). 
(Grondwet, art. 97.) · 

(MOMBEL, 'f. WELLENSTEIN.) 

ARREST. 

HET HOF; -,---- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 Mei 1951 in hog·er beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te N eufch!lteau; 

Voor zoveel de voorzieningen de over 
de publieke vordering gewezen beslissing 
bedoelen: 

Over het eerste midd.el : schending van 
het aan de akten verschuldigde geloof, 
doordat het bestreden vonnis verklaart 
<< dat de linker voorzijde van Mombels 
wagen op de rechter kant v:an de weg is 
geraakt · geweest ll, dan wanneer uit het 
proces-verbaal van de rijkswacht te Libin 
van 28 April 1950 blijkt dat de rechter 
voorzijde van de wagen geraakt geweest 
is : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van 28 April 1950 vaststelt dat de door 
Mombel bestuurde Renault-wagen <<ern-. 
stige schade geleden heeft, dat de voor
zijde was ingedrukt en de voorr.uit volle
dig vernield; dat het rechter portier was 
gedeukt en klemde; dat alle versieringen 
waren gedeukt en klemden ll; dat het al
dus, wat de voorzijde betreft, niet bepaalt 
dat het over de rechter voorzijde gaan 
zou; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 32 en 42 van het algemeen 
reglement over ·de politie van het vervoer 
en het verkeer, 418 tot 420 van het Straf
wetboek, 154 van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, door
dat het vonnis, na feitelijk vastgesteld 
te hebben dat verweerder verzuimd heeft 
zijn rechter kant te houden en de helft 
van de rijweg voor aanlegger vrij te la
ten, en dat verweerder nagelaten heeft 
van zijn snelheid meester te blijveil der
wijze dat hij v66r de hindernis welke aan
leggers wagen uitmaakte kon stilhouden, 
desondanks verweerder van de overtre
ding van de artikelen 32 en 42 van het 
algemeen reglement vrijgesproken heeft, 
zonder vast te stellen dat verweerder ge-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
29 J anuari 1951 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 348). 

noodzaakt was geweest zijn rechterkant 
te verlaten en dat de hindernis welke aan
leggers wagen uitmaakte, niet kon voor
zien worden : 

Overwegende dat aanlegger niet gerech
tigcl is om zich te voorzien tegen de be
slissing over de tegen verweerder inge
stelde publieke vordering; 

v oor zoveel de voorzieningen de beslis
sing b~doelen gewezen oyer de burgerlijke 
vonlermg welke door verweerder tegen 
aanleggers werd ingesteld en ·over die 
welke door dezen tegen verweerder werd 
ingesteld : 

Over llet tweede middel, dat reeds 
wenl vermeld, in zover het gericht is te
gen de beslissing van de rechtbank waar
bij verweerders burgerlijke aansprakelijk
heid ter zijde werd gesteld : 

Overwegende dat twee inbreuken ten 
laste _van verweerder werden gelegd, 
waarmt aanlegger, ten aanzien van de 
burgerlijke vorderingen, de althans ge
deeltelijke aansprakelijkheid van ver
weercler afleidde ; 

Overwegende, wat de ten laste van ver
weerder gelegde betichting aangaat, te 
weten bij het inhalen en ontmoeten van 
een andere weggebruiker, nagelaten te 
hebben hem de helft van de rijweg vrij 
te laten, het vonnis zijn beslissing van 
vrijspraak op grond van een souvereine 
beoordeling van de. feiten wettelijk ge
rechtvaardigd heeft, waar het vaststelt 
dat aanlegger die rechts reed toen hij de 
bocht iladerde linksaf is gezwenkt om de 
hindernis te vermijden welke aanleggers 
wagen, die zich niet op de plaats bevond 
waar hij zich reglementair diende te be
vinden, uitmaakte ; 

Overwegende integendeel dat geen en
'kel motief betrekking heeft op de betich
ting nagelaten te hebben meester te blij
ven van zijn snelheid en deze derwijze te 
regelen dat hij v66r zich een voldoende 
vrije ruimte behield om v66r een hinder
ills zijn voertuig tot stilstand te kunnen 
brengen; dat indien het vonnis naar de 
motieven van de eerste rechter verwijst, 
deze verwijzing, welke de waarde er ook 
van zij, in onderhavig geval iedere doel
treffendheid ontbeert, vermits de eerste 
rechter deze inbreuk bewezen verklaard 
heeft; 

Overwegende dat de vrijspraak van ver
weerder uit dien hoofde, en bijgevolg de 
beslissing waar'bij hij van iedere burger
lijke aansprakelijkheid wordt outlast, 
alzo niet wettelijk gemotiveerd is; 

Om die 'redenen, verbreekt het bestredeti 
vonnis, doch enkel in zover het over de 
burgerlijke vorderingen uitspraak doet; 
beveelt clat onderhavig arrest in de regis
ters van de Rechtbank te Neufchllteau zal 
worden overgeschreven en dat melding 
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ervan zal worden gemaakt OlJ de kant van 
bet gecleeltelijk vernietigcl vonnis ; veroor
cleelt aanleggers tot de helft v;ln de kosten 
en verweerder tot de andere helft ; ver
wijst de aldus beverkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Aarlen, zitting' 
llouclencl in hoger beroep, 

!l Juli 1951. - 26 kamer. - Voorz'itte·r, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - GelijklH-iclencle 
concl·nsi.e, H. Roger Janssens de Bist
boven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 Juli 1951 
RIDGELING VAN RECHTSGEBIED. 

GESCHIL TUSSEN EEN RESCHIKKING VAN 
CONTHAVENTIONALISERING EN EEN VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK. - VONNIS VAN ONJiE
VOEGDVERKLARING HIEROP GES'l'EUND DAT HE'r 
AAN DE POLITIERECH'l'IlANK ONDERWORPEN 
MISDRIJF SAMENHANGEND IS MET EEN WAN
BEDRIJF DAT BIJ DE CORHECI'IONELE RECHT
BANK AANHANGIG IS. - NARPORINGEN VAN 
RET HOF. - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLA
RING DA'l' GEGROND BLI.JICT. - VERNIETIGIKG 
VAN DE BESCHIKKING. - PERKEN. 

Om het ·rechtsgebiecl te 1'egelen., wnnneer 
rle nJchtbnn1c vrm poliUe z-ich onbevoegrl 
heeft verklrwnl om van een gecontrn
•venUonnz.iseenl wanberlrijf lcenn·is te 
nemen en vnn een 1nisclrijf clnt tot z·i.in 
bevoegrlheirl behoort, omrlat rleze mis
rlrijven SMnenhangeh.rl zijn , met een 
wanberlrijf wnnrmecle cle con·ectionele 
·rechtba:nk ·in eerste nwnleg in lcenn·is is 
gestelrl, zlet het Hot na of cle co1Tecti~
nele rechtba:nk regelmatig met rl1.t 
lruttste wanberlrijf bli.fkt in lcennis te 
zijn gestelrl, en of nl rle ~nisrl1"ijven on
fler ellcrwr verknocht blijken; in beves-. 
ti_qen rl geval, vernieUgt het lle beschik
kintJ vwn rle 1'Urullwmer, rloeh enlcel in 
.zover rleze beschikli'ling lle poUUe1·echte·r 
als rle bevoegrle ·rechtsmacht nanrl·ttirlt, 
en verwi.jst het cle nnn rle poUUe1·echter 
·o·Mle·rworpen m-is(lrijven nnar rle cM·
rectionele 1'echtbwnlc wnnrbij het wan
beMi.if nnnhnngig is (1). 

(PROCOREUU DES KONINGS, TE BERGEN, 
T. PESTIAUX EN LANCELOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling- van recbtsgebied, op 26 April 
1951 ingeclienc1 door de Procureur des 
Konings te Bergen; 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
28 Mei 1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 654). 

Overwegencle clat de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
bij beschikking- '\'an 14 November 1950, 
waarbij verzachtencle omstancligheden 
werclen aangenomen, Eva Pestiaux, echt
genote Lucien Lancelot, naar cle bevoeg-cle 
rechtbank van politie verwezen beeft 
om te Bergen, op 8 September 1950, on
vrijwillig, bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om de 
versoon van een ancler aan te randen, 
slagen of verwondingen aan Andre Debray 
te llebben toegebracht; 

Dat cle ambtenaar van het openbaar mi
uisterie bij de Rechtbank van politie te 
Bergen beklaagcle v66r dit gerecht heeft 
doen dagvaarden uit lloofde van inbreu
ken ov de politie van het verkeer, samen
llangende overtreclingen, en Lucien Lan
celot, dezer echtgenoot, als burgerlijk 
aansprakelijke; 

Overwegende dat Eva Pestiaux en llaar 
echtg-enoot, Lucien Lancelot, op 17 Ja
nuari 1951, dan wanneer de reebtbank 
van politie de v66r haar hangencle zaak op 
23 .Jannari 1951 had verschoven, Andre 
Debray reclltstreeks v66r de Correctionele 
Reclltbank te Bergen deden clagvaarclen, 
om te Bergen, op 8 September 1!!50, onvrij
willig slagen of verwondingen aan Eva 
Pestiaux te hebben toegebracht en bij sa
menhang, nit boofde van inbreuken · op 
het algemeen reglement betreffende de po
litie van het vervoer en bet verlreer; 

Dat de zaak ter zitting van 6 April1951 
op onbepaalde tijd nitgesteld wenl; 

Overwegende dat de Rechtbank van 
politie te Bergen zicb bij vonnis van 
21 Februari 1951 onbevoegd verklaarde, 
om reclen dat de vordering welke bij baar 
aanhangig- was en die welke door de 
rechtstreekse dagvaarcling aan de kennis
neming van de Correctionele Reclltbank tP 
Bergen was onderworpen op samenhan
gencle feiten betrekking hadclen en bijge
volg- clienclen berecht te worden door een
zelf-cle gerecllt, het lloogste, in onderhavig 
geval de correctionele rechtbank bij welke 
de vordering op recbtstreekse clagvaar
{ling regelmatig aanhangig was; 

Overwegende dat de bescllikking welke 
op 14 November 1950 gewezen wercl 
door de Raaclkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen en het vonnis 
van cle Rechtbank vail politie van het 
kanton Bergen van 20 Februari 1951 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en dat 
uit hun tegenstrijdigheicl een negatief 
geschil van rechtsgebied is ontstaan dat 
het gerecll t in zijn loop belellllllert ; 

Overwegende dat de recllter van politic, 
bij wie in zijn bevoegdheid vall en de in
breuken aanllangig zijn, zich onbevoegcl 
kan verklaren om ervan kennis te ne
men wanneer hij acllt clat cUe inbreuken 
samenbangend zijn met andere welke in 
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de bevoegdheid van de correctionele recht
bank vallen en reeds bij deze aanhangig 
zijn en clat de noodwencligheclen van een 
goede rechtsbedeling vereisen clat alle fei
ten die met deze verscheidene inbreuken 
yerband houden tegelijkertijd berecht 
worden; 

Overwegende clat de aan de rechtbank 
van politie onderworpen feiten waarop de 
rechtspleging ten laste van Eva Pestiaux 
en Lucien Lancelot is gegrond en die 
welke tot de rechtspleging ten laste van 
Debray aanleicling geven en v66r de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen hangend 
zijn, samenhangeml blijken; dat zij op 
eenzelfde ongeval betrekking hebben; dat 
de nooclwendigheden van een goede rechts
bedeling vergen dat de kennisneming er 
van aan eenzelfcle gerecht worde opge
dragen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen van 14 November 1950, 
doch enkel voor zoveel zij de rechtbank 
,;an politie als het bevoegd gerecht aan
geduid heeft om het regelmatig gecon
traventionaliseerrl wrmbeclrijf ten laste 
van Eva Pestiaux te berechten; be
veelt dat onclerhavig arrest zal worden 
overgeschreven i,n de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen en 
dat melcling er van zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernhitigde 
beslissing ; verwijst de t~aak ten laste van 
Eva Pestiaux naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, in eerste aanleg zittin,e; 
houdend, opdat zij er terzelfdertijcl worde 
berecht als de rechtspleging ten laste 
van Andre Debray welke bij clit gerecht 
regelmatig door het exploot van recht
streekse dagvaarding aanhangig is ge
maakt geweest. 

\J .Tuli 1951. - 2° kamer. - VoorzUte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. - Gelijlchtidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2c KAMER. ~ 9 Juli 1951 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSFJN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAREN. - VER
KEER. - TEGENS'l'RI,JDIGHEID TUSSEN DE 
REDENEN EN HET BESOHIKKEND GEDEELTE. ·
GEDREK AAN REDENEN. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHULDIGD 
GELOOF. - STRAFZAREN. - VONNIS DAT AAN 
EEN DESKUNDIG VERSLAG EEN BESLUIT TOE
SOHRIJFT DAT MET DI'l' ERIN BEVAT STRIJDIG 
IS. - SOHENDING VAN HET AAN HET VERSLAG 
VERSOHULDIGD GELOm'. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSI<JN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - GEEN 
VERPLICHTINH AL DE ARGU}tfENTEN 'fE BEAN'l'
WOORDEN. 

1° Is met tegenstPijclif}heid behept en is 
b'ij gevolg niet gemotiveenl het vonn·is 
dat, na vastf}estelcl te hebben dat een 
w·ielrijder in het n~i(lden va.n ae 1'ijweu 
ree(l, hen~ vm~ ae beUchf'inf} v·rijstn·eekt 
ae 1titerste 1·echte1·kant ervan n·iet te 
hebben gehouden. (Gronclwet, art. 97.) 

2° Sehendt het awn een clesk·undig ve1·slaf} 
versch7tld·igd f!Bloof het vonnis dat m· 
een besl7tit acm toeselwijft, dat met dit 
er in bevat st·rijdig is (1). 

3o De ve1'1Jlichi'inf} de vonnissen .en an·es
ten te motive1·en sl·uit cleze niet in, al 
cle tot stav·inf} van een middcl voorue
bntehte a1·f}mnenten te beantwoo1·den (2). 

(PROOUREUR DES RONINGS TE LUIIC 
EN LAMilOTTE, 'l'. ALBERTAL EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HE'J: HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 27 Februari 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik ; 

Over de voorziening van het openbaar 
ministerie : 

Over l!et eerste midclel : scl!ending van 
artikel \J7 van de Grondwet, wegens tegen
strijdigl!eid tussen de motieven en het dis
po,;itief van het vonnis, doordat het. 
hoewel het vaststelt dat de wielrijclster 
Marie Albertal, in het midden van de 
steenweg in de richting van Jemeppe reed, 
llaar desondanks vrijspreekt van de be
tichting van onvrijwillige verwondingen 
en overtrecling van artikel 30 van de Weg
code: 

Overwegende dat indien het vonnis vast
stelt dat op het ogenblik van het ongeval 
de wielrijdster Albertal meer naar links 
uitgeweken was ten gevolge van het ver
schrikken veroorzaakt door het opclagen 
van een onbekend gebleven autovoerder 
die links reed, er desniettemin nit het 
voimis blijkt dat, vooraleer deze autovoer
der haar had bereikt, de wielrijclster in 
plaats van rechts te houden in het midden 
van de steenweg in de richting van Je
meppe reed ; dat alzo de vrijspraak wegens 
inbreuk op artikel 30 van de Wegcode en 
de buitengedingstelling van Braibant, bur-

(1) Verbr., 29 Maart 1926 (Bull. en PASIC., 
1926, I, 327). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
15 Januari 1951 (A•-r. Ye.·br., 1951, biz. 250; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 298). 
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gerlij)f aansprakelijke, niet wettelijk ge
rechtvaardigd zijn; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1319 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het vonnis 
het aan het verslag van de deskundige 
verschuldigd geloof miskent : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verklaart dat het niet mogelijk is dat 
Lambotte door de wielrijdster Alberta! 
aangereclen werd; dat de lichtste aanrij- . 
ding tussen een wielrijder en een voetgan
ger nooclzakelijk {le val van de wielrijder 
veroorzaakt, zonder die van de voetganger 
ten gevolge te hebben; dat, vermits Alber 
tal op haar zadel gebleven is, hieruit moet 
worden afgeleid dat zij Lambotte niet 
aangereden heeft, dat er geen botsing ge
weest is tuss.en de voetgangster en de 
wielrijdster, hetgeen door de deskundige 
bewezen wordt; dat het vonnis uit deze 
beschouwingen afleidt dat de val van 
Lambotte niet aan Albertal kan toegere
kend worden; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
verklaren dat door het deskundig onder
zoek bewezen wordt dat er geen botsing 
tussen de voetganger en de wielrijdster 
geweest is, aan de deskundige een besluit 
toeschrijft . dat met datgene van het ver
slag dienaangaande strijdig is; dat de 
deskundige in zijn besluiten formeel ver
klaart dat er zich ongetwijfeld een zeer 
lichte botsing tussen het rijwiel en het 
slachtoffer heeft voorgedaan; 

Over de voorziening van Lambotte, 
echtgenote Dradon : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
identiek is met het eerste tot staving van 
de voorziening van het openbaar minis
terie ingeroepen middel, ontvankelijk is 
in zover de burgerlijke vordering van 
aanlegster steunt, al ware het gedeelte
lijk, op de telastlegging van ar:tikel 30 
van de Wegcode, welke ten laste van ver
weerster Albertal aangenomen wordt; dat 
het middel gegrond is om de redenen die 
ontwikkeld werderi bij het onderzoek van 
het eerste middel welk tot staving van de 
voorziening van het openbaar ministerie 
ingeroepen werd ; 

Over het dercle middel : schending van 
de artikelen 1319 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek wegens miskenning van 
het aan het verslag van de deskundige 
verschuldigd geloof : 

Overwegende dat dit middel identiek 
is met het tweede tot staving van de voor
ziening .van het openbaar ministerie inge
roepen middel ; dat het client aangenomen 

- om de · redenen· welke bij" het onderzoek 
van cUt micldel uiteengezet werden; 

Overwegende dat de aanneming van 

deze beide middelen de verbreking mede
brengt van de beslissing welke de door 
aanlegster tegen de beklaagde Alberta! en 
de burgerlijk aansprakelijke partij Brai
bant gerichte burgerlijke vordering af
wijst; dat het onderzoek ·van het tweede 
middel, betreffende dezelfde bepa~ing van 
het vonnis, zonder belang wordt; · 

Over het vierde middel, welk de beslis
sing bedoelt die gewezen werd over de 
tegen aalilegster ingestelde publieke ··vor
dering, en de SChencling Yall artikel 97 van 
de Grondwet inroept, wegens het ontbre
ken van antwoord op regelmatig genomen 
conclusies : 

Overwegende dat aanlegster bij regel
matig genomen conclusies staande hield 
dat het voetpad onbegaaubaar was ten 
gevolge van het feit dat beklaagde 
Ramackers ZIJn wagen schoonmaakte 
door zich van een sproeislang te bedieneu; 
dat zij, gelet op zijn ouderdom, op de 
physische last die hij had om zich te 
verplaatsen, op zijn psychose, geri:reend 
heeft dat de door Ramackers geschapen 
toestand een hindernis uitmaakte welke 
er haar iustinctief toe noopte het voetpad 
te verlaten en zich op de steenweg te 
begeven ten einde de wagen om te gaan ; 

Overwegend dat door er op te wijzen dat 
men << redelijkerwijze niet kan staande 
houden dat het feit dat een sproeisl:ing 
dwars over het voetpad lag een belemme-' . 
ring uitmaakt ... ; dat het feit dat er ge
sproeid werd en dat Lambotte bespat kon 
worden het afstijgen van het voetpad niet 
rechtvaarcligt ... )) het vonnis een passend 
antwoord op de conclusies verstrekt heeft 
en de tweevoudige bewering beantwoord 
heeft dat het voetpad ofwel met een hin
dernis bezet was, ofwel onbegaanbaar 
was ; dat het vonnis, om aan de vereisten 
van artikel 97 van de Grondwet te vol
doeu, niet alle ingeroepen argumenten 
hoeft te beantwoorden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat aanlegster geen middel 
inroept tot staving van haar voorziening 
in zover deze gericht is tegen de be
slissing gewezen over haar burgerlijke 
vordering ingesteld tegen de beklaagde 
Ramackers en de gemeente Hollogne-aux
Pierres, burgerlijk aansprakelijke partij; 
dat het Hof ambtshalve geen middel op
werpt; 

Om die redenen, verbreekt, op de voor
ziening van I het openbaar ministerie, de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring ingesteld tegen de beklaagde Alberta! 
en de burgerlijk aansprakelijke partij· 
Braibant; veroordeelt Alberta!. en Brai
bant tot de kosten dier voorziening; ver
breekt, op. de voorziening van La1DbQtte, 
echtgenote Dradon, de beslissing gewezen 
over haar burgerlijke vordering tegen 
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Albertal en Braibant; verwerpt deze 
voorziening- voor het overig'e; laat twee 
derde van de kosten ten laste van Lam
botte, echtgenote Dradon; veroordeelt 
AlbeJ:tal en Braibant tot het overblijvende 
denle; veroordeelt t.ambotte, echtgenote 
Dradon, tot een vergoecling van 150 frank 
jegens Ramackers en de gemeente Hollo
gne:aux-Pierres; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van cle H~chtbank van eerste 

· aanleg te Luik en dat melding er van zal 
worden gemaakt op cle kant van het ge
deeltel_ijk vernietigcl vonnis; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting · hondend in 
lwger beroep. 

9 .Juli 1951. - 2c kamer. - 1Toorzittei', 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
Rlaggeve·r, H. Fettweis. - Gelijkl-tt.i(lende 
conb1.us·ie, H. Roger Janssens de Bist
hd~en, advocaat-generaal, 

2" KAMER. - 9 Juli 1951 

JVIIDDEJLEN 'I'OT VEJRBHEJKING. 
STRAFZAREN. - BURGERLIJKE. VOHDEHING. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. - l\'IIDDEL 
EEN ONWETTELIJKHEID INROEPENDE DIE ALLEEN 
'fEN OPZIOHTE VAN DE BURGERLIJK VERANT
WOORDELIJKE PARTIJ GEPLEEGD WERD. -
1\;I:IDDEL NIET ONTV ANKELIJK. 

Is ;.,u;t ontvanlcel-ijlc tot staving vnn een 
·voorzien·iny van beklnayde tegen (le 
op de vonle1·iny vwn fle bui·gei"lij lee pai'
tij ge-wezen besUssing het mid(lel (la.t een 
onregelrnnt-igheifl aanvoert, flie (tan eise1· 
·m·eernd is en (lie slechts· ten opzichte vnn 
1le lnwge-rlijlc verantwooi·flelijlce p(wti.i 
zou r1epleeyfl geweest zijn (1). 

(DONNAY, 'L'. BONAZZI.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 Maart 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Hechtbank 
te Luik; 
· .Overwegende llat clit vonnis alleen over 

burgerlijke belangen uitspraak doet; 

I .. Aangaande de voorziening van Ray
mond Doimay, beklaagde : 

Over het enig middel : schencling van 
aHikel 373 van liet wetboek van strafvor
clering en van. de rechten van de verdedi-

(1). Zie verbr., 15 Maart 1948 (Bull. en PAsrc., 
1948, l, 170). 

ging, doordat het bestreden vonnis gewe
zen geweest is over een deskunclig onder
zoek waartoe bij afwezigheid van de bur
gerlijk aansprakelijke overgegaan ge
weest is krachtens een vonnis waarvan 
de tenuitvoerlegging wegens het opschor
terHl karakter van cle door Kempeneers 
tegen deze beslissing gerichte voorzie
ning niet mocht vervolgd worden : 

Overwegende clat het middel beweercle 
onregelmatigheden inroept welke aan aan
legger vreemd zijn, en welke aileen ten 
opzichte van de burgerlijk aansprakelijke 
vnrtij begaan zouden geweest zijn, dat 
aanlegger Donnay dus geen middel laat 
gelclen en dat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

II. Aangaancle de voorziening van Paul 
Kempeneers, bnrgerlijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende clat aanlegger geen authen
tieke uitgifte van de bestreden beslissing 
voorgelegd heeft, zoals voorgeschreven 
bij artikel 419 van het Wetboek van straf
vordering; clat zijn voorziening niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwehJt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanleggers tot de kosten. 

9 .Juli 1951. - 2C kamer. - Voorzitte·r, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve·r
sl(Lggevei", H. Anciaux Henr3' de Faveaux. 
- .Gel-ijlc.hL'idenfle conclusie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 Juli 1951 

1° :MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. 
STRAFZAKEN. - :MIDDEL DAT SLECHTS EEN 
OVERTOLLIGE REDEN BESTRIJDT. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

2o VEJRKEJEJR. - AANWI.JZINGSTEKENS. 
'\-VAARSCHUWINGSBORD. - KARAKTER. 

1 o Is niet ont·V(tnlcel-ijlc bij gebrelc nan be
lctng het m.ic~del flat slechts een van de 
i"B(lenen- va-n het arrest bestrijflt, dnn
wanneer het beschilclcend gedeelte floor 
ee-n wnflere re(ler" wettelijlc gm·echtvnar
(Ug(l is (2). 

2° Het wawrschuwingsboi'cl voo1·zien bij 
ni·t-ilcel133, pai·agmnf 1, 13°, van het al
gemeen reglernent ove1· fle politic van 
het vei'lceei· (beshtit vnn cle· Regent van 
3 Septembe·r .1946) is slechts een nnnwij
zingstelcen, flat geen verbod of verplich
t-ing bedltiflt en waw1·van de aanwijzin
gen, wat het lcnmlcter beti"eft van de 

' . 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
26 Februari 1951 (Bull. en PAsrc., 1951, I, .424). 

,. 
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wegen, d·ie het aancl1ti(lt, z·ich slechts op
dringen, indien z·ij ove·reenlcomen mgt 
de bepalingen van het 1·eglement betret
fende de hUJra1·chie van cle wegen. 

(VAN ASSCHE, T. CC LES PA'l'RONS RoEUNIS )) 
EN RAMPELilERG.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Maart 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu-· 
blieke vordering, ingesteld door de recht
streekse dagvaarding van de naamloze 
vennootschap cc Les Patrons Reunis )) : 

Over het eerste middel : schencling vail 
artikel 55 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, gewijzigd bij artikel 4 
van het besluit van de Regent van 16 Oc
tober 1947, doordat, vaststellend dat cle 
plaats van de aanrijding in een bebouwde 
kom gelegen is, het bestreclen arrest er
uit afleiclt clat het karakter van de weg 
Bergen-Valenciennes niet naar de be paling 
van voormeld artikel 55 mag beoordeeld 
worden, clan wanneer deze wetsbepaling 
cle wijze bepaalt waarop de weggebruiker 
die een splitsing, aansluiting of kruising 
nadert, bij samentrefling van hoofclwegen 
alsmede in de niet voorziene gevallen, 
zich ten opzichte van clegene dte van 
rechts komt client te geclragen en dan wan
neer cUt artikel 55 niet enkel buiten de 
bebouwde kommen van toepassing is : 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
ten gevolge van de feitelijke vaststellin
gen welke het bepaalt, te recht bij toepas
sing· van de artikelen 51, 2o, en 52, 2°, 
van cle Wegcocle, erkent dat de respec
tievelijk door verweercler en aanlegger ge
volgde wegen het karakter van hoofcl- en 
secundaire weg haclden; dat derhalve 
het door het micldel bestreclen en op 
artikel 55 gesteuncl motief, welke bepa
ling enkel cle voorrangsregelen betreft, af
gezien van het geval van samentrefling 
van een hoofcl- met een secundaire weg, 
als overtollig voorkomt; 

Dat het micldel dus van belang ontbloot 
en gevolglijk niet ontvankelijk is; 

Over het tweecle en het clercle middel : 
schencling van de artikelen 5, lid 1, 2°, 
en 133, lid 1, 13° (art. 1 van het besluit 
van cle Regent van 3 September 1946) van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, doorclat het bestreden arrest beslist 
clat Rampelberg geen acht hoefcle te slaan 
op het c< waarschuwingsbord )) geplaatst 
langs de door hem gevolgcle weg en clat 
door een. brede streep het karakter van 
hoofclweg toekencle aan de weg welkE' 

aanlegger volgde, dan wanneer voreuaan
gehaald artikel 5, lid 1, 2°, bepaalt clat de
weggebruikers ziclt naar cle door de over
heid in voege gebrachte verkeerstekem; 
moeten scllikken (art. l:Jl tot 133 inlwgre
pen), en doorclat het arrest geacht heeft 
clat het waarschuwingsbord te onpas in 
een bebouwde kom is geplaatst geweest,. 
dan wanneer de tekst van artikel 133, 
lid 1, 13°, van het reglement betreffende 
de politic van het vei·voer en het verkeer 
zowel binnen als buiten de bebouwde kom~ 
men van toepassing is : 

Overwegende dat het bij artikel 133, 
lid l, 13°, van het reglement over de poli
tie van het vervoer en het verkeer voor
ziene waarschuwingsborcl slechts een aan
cluiclingsteken uitmnakt, welk nocll een 
verbod noch een verplichting becluiclt 
(art. 132) en welk aileen kan aangewe
zen zijn voor zoveel de aancluiding welke
er op voorkomt niet in strijcl zij met_ de
bij het reglement over de politie van het 
verkeer bepaalde hHc;rarchie van cle wegen; 
dat het karakter van hoofd- of secun
claire weg ''.an een steenweg niet van 
een verkeercl geplaatst aancluiclingsteken, 
maar alleen van de wil van de ";etgever 
kan afhangen ; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat de door. Ram pel berg gevolgde-, 
straat, clie in de bebouwde kom gelegen 
is en waarorJ> een spoorlijn aangeleg{l . is, 
het karakter van een hoofdweg blijkt te 
hebben ten opzichte van de door aan
legger gevolgde straat, welke na haar 
aansluiting met de eerste niet doorloopt; 
dat het arrest dus een juiste toepassing 
van de artikelen 51, 2°, en 52, 2°, van <'le 
Wegcode maakt, en te recht uit laatstbe
doelde bepaling afleidt dat het aanclui
clingsteken te onpas in een bebouwcle kom 
geplaatst geweest is; 

Dat beicle micldelen clus naar recht fa
len; 

Over het viercle middel : schending van 
artikel 203 van het vVetboek van strafvor
dering, cloordat het bestreclen arrest in 
zijn dispositief de regelmatigheid van het 
hoger beroep niet vaststelt : 

Overwegencle dat het arrest er op w,ijst 
cc clat de hogere beroepen ten aanzien vt~n 
de vorm regelmatig zijn en binnen de 
wettelijke termijnen zijn aangetekend, 
clat zij dus ontvankelijk zijn )} en clat het 
arrest vaststelt dat het Hof c< uitspraak 
doet binnen cle perken waarin de zaak bij 
hetzelve aanhangig werd gemaakt ll, dit 
wil zeggen binnen de perken van de hogere 
beroepen waarvan het de regelmatigheid 
vastgesteld heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

Ovel:wegencle dat de substanW~le of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenlwmstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vor
deringen van de burgerlijke partijen Ram
pelberg en naamloze vennootsehnp « Les 
Putr<JllS Reunis » : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept en dat bet Hof er van 
ambtswege geen opwerpt ; 

III. In zover de voorziening geriebt 
is tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van aanlegger in zijn boedanigbeid 
van burgerlijke partij tegen Rampelberg : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mid
del inroept en dat bet Hof er van ambts
wege geen opwerpt; 

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

9 Juli 1951. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GeUjklwidencle concl·usie, H. Roger 
.Janssens de Bistboven, advoeaat-generaal. 

2c KAMER. - 9 Juli 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VERKIEZINGEN VAN DE WERKRECHTERS
RADEN. VERNIETIGING. STUKKEN 
WAARMEDE RET HO!r REKENING VERMAG TE 
HOUDEN. 

2° WEJRKRECHTERSRADEN. - VER
KIEZINGEN. - AANVRAAG TOT VERNIETIGING. 
- VERPLICHTE BETEKENING AAN DE BELANG
HEBBENDEN, - DRAAGWIJDTE. 

1 o Orn uUspraak te cloen over een V001'
z·iening ingestelcl tegen een arrest uewe
zen over een aanvmau tot vernietig·bng 
van ve1·kiezingen van wer7C1·echters1·a
clen, ho'ltdt het Hof slechts relceninu met 
cle st·ttlclcen, clie het closs·ier ttUmalcen 
cloo1· cle grijfier van het hof van bemep 
samengestelcl met belwlp van cle cloor 
cle tJU·I'Ujen bij het vcrzoelcscMift of cle 
memorie van antwo01·cl uevoegcle st·uk
ken (1) . (Kon. besl. van 25 Maart 1927, 
art. 69; Kieswetboek van 12 Augustus 
1928, art. 72 tot 76 en 83.) 

2° Daar cle bezwawl'sclwifte·n st1·elclcende 
tot ve1·nietig·ing van vm·J,yiezingen van 
werlc1·echters1·aaen, op st1·ajfe van nie
tigheid, aan al cle belanghebbenclen moe-

(1) Zie verbr., 6, 21 en 28 Juni 1932 (Bull. en 
PASIC;, 1932, I, 182, 200 en 218). 

VERBR., 1951. - 43 

ten betelcencl worden, is ·J!·iet ontvanlcc
lijlc een bezwaarsch1'ift dat niet bete
lcencl wercl aan, al degenen waa.rvan de 
verlciezing, als werlcelijlce of plaatsver
vanuen(j,e leden, bed1·eigd wordt (2). 
(Kon. besl. van 25 Maart 1927, art. 69.) 

(POTIE, T. BRUARD EN LEGRAND.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 12 Februari 1951 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door eerste verweercler afgeleid 
hieruit dat de tot staving van de voorzie
nirtg· ingeroepen micldelen in strijd zijn 
met bet gezag van bet gewijsde, voort
vloeiend uit een in de zaak op 22 Januari 
1951 door bet Hof van beroep te Brussel 
g·ewezen arrest, lletwelk door de voorzie
ning niet worclt bestreden : 

Overwegende dat kraebtens artikel 69 
van bet koninklijk besluit van 25 Maart 
1927, genomen ter uitvoering van arti
kel 115 van de wet van 9 Juli 1926, de 
bepalingen van artikelen 116 tot 120 
en 127, 1°, van bet Kieswetboek (art. 72 
tot 76 en 83, alinea 1, van bet koninklijk 
besluit tot samengescllakeling van 12 Au
gustus 1928) van toepassing zijn op de 
voorzieningen in verbreking ingesteld te
gen de arresten die uitspraak doen over 
de bezwaarsellriften strekkende tot ver
nietiging vau de verkiezing van de leden 
van de werkreebtersraclen; 

Overwegende clat bet Hof van verbreking 
in dergelijke materie enkel rekening boudt 
met de stukken welke bet dossier uitma
ken clat door de griffier van het bof van 
beroep werd samengesteld met behulp van 
de stukken welke door de partijen bij bet 
verzoeksebrift of de memorie van ant
woord werclen gevoegd ; 

Overwegende -i:lat het arrest van 22 Ja
nuari 1951 door geen van de partijen ter 
griffie van bet hof van beroep werd ne
clergeleg{l en dus niet regelmatig overge
legd is; clat de inboud er van niet uit de 
tekst van de bestreden beslissing blijkt ; 
· Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkbeid niet .kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : sehending van 
de artikelen 115 van de organieke wet van 
9 Juli 1926 over de werkrechters.raclen, en 
69 van bet koninklijk besluit van 25 Maart 
1927, waarbij de bepalingen betreffende de 
verkiezingen van de werkreebtersraden 
voorgeschreven worden, doordat bet be-

(2) Zie Brussel, 6 Juli 1928 (PASIC., 1928, II, 
176). 
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streden arrest het .door eerste verweetcler 
in- verbreking ingediende bezwaarschrift 
heeft. aangenomen en, wegens gewichtige 
onregelmatigheden de verkiezing van 
10':December 1950 van de leden van de 
werkrechtersraad te La Louviere ....:...., col
lege cler werklieden - zo voor de werke
lijke als voor cle plaatsvervangende leclen 
vernietigd lweft, dan wanneer, vermits 
eerste verweercler in verbreking nagelaten 
had, in strijd met.'het iii het midclel aan
g~~1uic1e artikel 69 yan het koi1inklijk be
sluit ·van 25 Maart 1927, aan alle andere 
clan' aanlegge.r zo werkelijke als plaats
vervangende '1eden zijn vordering tot ge
hele of gedeeltelijke vernietiging van hnn 
vet·kiezing wegens ·grove onregel!natigheid 
te betekenen, dit verzuim de nietigheid 
van de aanvraag medebracht, waaruit 
volgt clat de rechter over de grond ze niet 
ontvankelijk hoefde te verklaren en niet 
over de grond uitspraak hoefde te cloen : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt dat het door Bruart (hier eerste 
venveercler) als canclidaat van de lijst 
ur ,lingediende. bezwaarschrift, binnen de 
VOQl~geschreyen termijn aan Legrand (hier 
tw,eede verweerder) en aan Poti~ · (hier 
aunlegger), in .hun oncl,erscheiden hoeda
nigheicl van. canclidaat van de lijsten nrs 2 
en H bij. deurwaardersexploot betekend 
gew,eest is; dat uit de overg·eleg·de stuk
ken niet blijkt ·clat ~odanige · betekening 
aan andere personen gedaan geweest is ; 
. Oyerwegende dat anderzijds door cle be

streden beslissing wordt vastgesteld clat 
2!\'11? zetels van werkelijke leden, bij cle be
twiste verkiezing toegekencl zijn geweest; 
. .,.Qverwegencle dat daaruit bli.ikt dat het 
bezwaarschrift niet is betekend geweest 
ami alle « belanghebbenden >l, naar de zin 
:van artikel 69 van het koninkli.ik besluit 
van 25 Maart 1927 ; 

Overwegende inderdaad dat oncler clezen 
dienen te worden begrepen de persone'n 
wier verkiezing, als Werkelijke of plaats
vervangende leden, 'door· cle aanvraag om 
vernietiging bedreigd worclt; 

. Dat )let i11idclel clerhalve gegrond is; 
.. O.n:i, clie redenen, vetbreekt het besti·eden 
arre~t; beveelt clat .onclerhavig arrest. zal 
worden overgeschreven in de registers van 
b~f Hof van beroep te Brussel en dat niel
cljp,g Pr van znl worden gemaakt. op de 
kant' val1 de vernietigde beslissing; ·laat 
de. ~osten ten laste van de Stiiat; verwijst 
de ~aak naar bet Hof van beroep te Luik. 

,: ' 

' 9. '.luH 1951. ~ 2° kamer. - V.om·zitte·r, 
H(. · ~ouveaux, eerste voor~itte~· .. '-- Ve1·-
8lafigever, H. Daubresse. -Gf!,Uikluidencle 
ao'lid·its£e; H. Roger Janssens de Bistho-
ve11, advocaat-generaaF · . 

,·J"'r, .. 

·c,· 

2e KAMER. - 9 Juli 1951 
VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF

ZAKEN. - ARREST DAT DE BETICHTING BE
WEZEN VERKLA.ART. - VRIJSPRAAK NIET 
DOOR EEN WETTELIJKE GROND VAN RECHT
VAARDIGING GEMO'riVEERD. -c--- 0NWETTELIJK
HEID. 

· Is o1twettelijlc het a·JTest dat, cle betwh
Ung bewezen ve1·lcla1·encl, de belclaagde 
vrijspTeeM om een reden clie geen door 
de wet ·voo1·ziene g1'0n.(l va;n 1·eahtvaa1·cl·i
ging l~itn~aMct. 

(FRANCK, T. WERELDS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Februari 1951 cloor het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig middel : schending va11 
artikel 369bis van het Strafwetboek (wet 

' van 15 Mei 1912, art. 57), aangevuld bij 
, artikel 1 van de wet van 20 J uli 1921, 
doordat )let bestreden arrest, ofschoon het 
erkent dat cle voorwaarden voorzien voor 

, het bestaan van het door i:leze wetsbepa-
ling beteugeld wanbedrijf, in onderhavig 
geval verenigd zijn, de beklaagden vrij

' gesproken heeft, dan wanneer het enkel 
ten hunnen voorclele verzachtende om

~ standigheden kon · aanneinen en op hen de 
; minimumstraf toepassen : 
: Over.wegende dat de rechter over de 
, grond vaststelt dat de twee minclerjarige 
; ll:inderen vim de echtelieclen ll'ranck-We
' l'elds bij bevelschrift in kort geding vim 

24 Maart 1949 aan de bewaking van hun 
, grootouders van vaderszijde, de echtelie
: clen Franck toevertrouwcl zijn · geweest; 
; Dat het vervolgens vaststelt dat ver
; weerster en baar echtgenoot, medebe
. klaag·de, geweigerd hebben deze rechter
. Iijl'e beslissing nit te voeren, << zo dat, 

stipt genomen, cle wet op hen zou kunnen 
worden toegepast )) ; ' 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beklaagden desnietteniin'· van vervol
giirg . ontslagen heeft, wegens· omstandig
heden van' de za:ik welke het nls uitzon~, 
clerlijk , bestemDelt; maar welke iedere 
wettelijke·groncl van reclitvaardiging uit-
sluiten; . ' . . ' . 

, · Overwegeucle dat,. dewijl het ·openbaar 
: miiiisterie geen voorziening heeft ·:inge
: steld, de beslissing van vrijspraak in 
kracht: van gewijsde·Js gegaan; 

T>at. aanlegster evenwet,. ontvankelijk' is 
om cle v'ernietiging van· .het arrest . te ver-

• volgen · in zover het · 'lmar burgerlijke 
1 vorclering afwijst en haar tot de kosten 
van de Pllb~ieke vordering veroordeelt; 

, O'ierwegende . clat het bestreden atrest, 
door verweerst~i''vrij te:spreken' dim wane 
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neer het de feiten bewezen verklaart zon
der het bestaan van een wettelijke grond 
van rechtvaardiging in te roepen, de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden !weft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing voor zoveel zij; als- gevolg van 
de vrijspraak van verweerster va:r;t de be
tichting van onttrekking van kinderen, 
aanleggers burgerlijke' vordering afgew-e
zen heeft .met veroordeling tot de kosten 
van deze · vorde1;ing en van de pt1blieke 
vordering; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Erussel. 

9 Juli 1951. - 2<' kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijkl7tidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 9 Juli 1951 

1" ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN.) 
- BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK. - TWEEDE BE· 
SCHIKKING DEZELFDE BEKLAAGDE VERWIJ· 
ZENDE WEGENS DEZELFDE FElTEN ANDERS OM· 
SCHREVEN. - ONWET'l'ELIJKHEID. 

_2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN.) 
. - BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE 

CORRECTIONELE RECHTBANK. - TWEEDE BE· 
SCHIKKING VAN VERWIJZING IN DEZELFDE 
ZAAK GEWEZEN, TEN LASTE YAN EEN REKLAAGDE 
DIE VROEGER NIET IN BETICHTING GESTELD 
WERD. - WETTELIJKHEID. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - MISDAAD DOOR DE RAAD· 
KAMER GECORREC1'10NAI.ISEERD. - FElT DAT 
EEN ZWAARDERE QUALIFICATlE MOET KRIJ· 
GEN. - MISDAAD VATBAAR YOOR CORRECTIQ
NALISATIE ONDER DE NIEUWE QUALI~'ICATIE~ 

- 0MSTANDIGHEDEN DIE DE NIEUWE QUAL!· 
FICA TIE RECHTY AARDIGEN DOOR DE RAAD· 
KAMER GEKEND EN DOOR HAAR NIET TEH 
ZIJDE. GESTELD. DE CORRECTIONELE 
RECHTSMACHT RLIJFT BEVOEGD. 

1° lVannee1· de r·aadkamm· een beklaagde 
naat· de coTrectionele 1'echtbanle ve1·we-

(1) · Zie verbr., 27 Mei 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 261, en nota 1). 

(2). Zie verbr., 2 September 1942 (A1·r. T'erb,·., 
1942, biz. 96 ; Bull. en PAsrc., 1942, I, 186, en 
de nota 2); 17 December 1945 (A,.,.. Yerbr., 

z·en heeft, mag z-ij ten laste van deze 
beklaagde op grand van dezelfde feiten 
anaer·s omsch·reven geen nieuwe beschik
king van ve1·wijzing 1Jellen. 

2° De raadkame1· die zelcere beklaa.gden. 
naar de co1Tect-ionele r·echtbaitk ver·
wezen heeft, mag, op vor·del'ing ·van 
het openbaa1' ministe1·:ie, in dezelfde 
zaak een nie·nwe beschikking van ver·
wijzing vellen ten laste van een an
de·r belc.laagde, clie, vToegeT, het voor
werp niet heeft ·witgem.aalct v·an een 
inbet·icht·ingstelU;ng do01· de onde1·zoelcs-
1'echte·r of doo·r het openbact1' ministe-
1"ie (1). 

3o W anneer cloor een beschilck·ing van lie 
raadlcame1· met een wegens ve1·zachtende 
omstanclig heel en gecon·ect-ionalisee1·de 
m·isclaacl in kenn·is gesteld, de con·ectio
nele 1·echtbnnk vaststelt flat een feU 
een andere zelfs zwaarde-re e~·imi
nele qunlificatie moet krijgen, blijft zij 
bevoegd om e-r kennis vnn te nemen, in
dien de m·isdctctd, onlleT · cleze nieuwe 
omsch-rijv·ing, voo·r cQrrectionalisatie 
vcttbact·J· is, en incl-ien de 1'ctacllcamer 
n•iet onbeleencl ·is geweest met de om
stnnll·igheclen, (lie deze qualificatie 1'echt
'VctanUgen, en ze niet te·1· zijde heeft 
yesteZd (2) • 

(PROCUREUR:GENERAAL TE LUIK 
T. GODEFROID EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het verzoek 
om regeling van rechtsgebied, op 11 Mei 
1950 ingediend door de Procureur-generaal 
bij het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant 
bij beschikking van 11 Augustus 1950, 
waarbij verzachtende omstandigheden 
werden aangenomen, Gaston Godefroid, 
Germain Van Huffel en Orner Beaupere 
naar de Correctionele rechtbank van de
zelfde zetel verwezen heeft, uit hoofde 
van : de eerste, te Riviere, in 1947, na 
12 Juni, in 1948, 1949 en 1950, talrijke 
aanrandingen van de eerbaarheid zonder 
geweld- noch bedreigingen g·el}leegd te heb
ben op de persoon of met bellulp van de 
persoon van Jeannine Van Gijsel, minder
jarige die op 11 December 1934 geboren 
zijnde mincler dan 16 jaar oud was op 
het ogenblik der feiten; de tweede, te 
Riviere, Lustin of elders in Belgie, in de 
loop van het jaar 1950, vier maal een aan
randing van de eerbaarheid zonder ge-

1945, ,blz. 259; Bull. en PAsrc., 1945, I, 290, en 
de nota 1); 11 Februari 1946 (Bull. en PAsrc., 
1946,- I, 63) ; 8 Maart 1948 (A,.,-. Verb1·., 1948, 
blz. 138; Bull. en PASIC., 1948, I, 158). 
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weld noch beclreigingen gepleegcl te heb
ben op cle persoon of met belmlp van de 
versoon van Jeannine Van Gijsel, kind 
dat, op 11 December 1934 geboren. zijnde 
minder clan 16 jaar oucl was op het ogen
blik der feiten; de clercle, te Riviere of 
<-~lden; .in Belgie, in 1948, in iecler geval 
sincls minder clan drie jaar, aanrandingen 
van <le eerbaarheicl zoncler gewelcl noch 
bedreigiiJgen gepleegcl te hebben op de 
persoon of. met belmlp van de persoon 
van Jeannine Van Gijsel, minclerjarige die 
op 11 December 1.934 geboren zijncle min
cler clan 16 volle jaren oncl was op bet 
ogenblik cler feiten ; 

Dat de Oorrectionele Reclltbank te Di
nant ter zitting van 4 September 1950 de 
zaak sine (lie nitstelcle: 

Dat cle Procurenr des Konh1gs op 1 Sep
tember 1.950 llet dossier aan de oncler
zoel,srecllter had ternggezonclen en gevor
dercl had clat cleze ten laste van Bean
pere en amleren een onclerzoek zon instel
len '' nit hoofcle van verkrachting, aanzet
ting tot ontucht van een minderjarige 
door haar moecler en openbare zeclen
schennis ll; 

Dat, 011 nienwe vorclering van de Procu
renr cleH Konings, cle raadkamer op 1.3 Oc
tober 1950 bij aanneming van verzachtencle 
omstandigheden, Gaston Godefroicl, Omer 
Beaupere en Simone Benis verwees naar 
de correctionele rechtbank bij welke de 
zaak reeds door de beschikking van11 Au
gustus 1950 aanhangig was gemaakt ge
weest, nit hoofcle van : de eerste, te 
Riviere, in 1949 en 1.950, menigmaal in 
het openbaar door handelingen welke cle 
eerbaarheicl kwetsen cle goede zeclen ge
schonden te hebben, in tegenwoorcligheid 
van en tegenover Jeannine Van Gijsel, 
minclerjarige die op 11 December 1934 ge
boren ·.zijncle milider dan voile 16 jaar 
ond was op het ogenblik cler feiten, de 
tweede, te Riviere, in 1948, cloch v66r de 
11 December 1948, menigmaal de misclaacl 
van verkrachting door de enkele daad 
van vleselijke gemeenschap tnssen de 
seksen gepleegcl te hebben op de persoon 
van Jeannine Van Gijsel, minclerjarige 
welke op 11 December 1934 geboren zijnde 
de volle leeftijd van 14 jaar niet bereikt 
hacl op het ogenb1ik der feiten; fle 
dercle, te Hiviere, in 1.948, docl1 v66r de 
11 December 1.948, een aanslag tegen de 
zeden te hebben gepleegd door, ten eincle 
eens anclers driften te volcloen de mincler
jarige Jeannine Van Gijsel, die op 11 De
cembC'r 1!l34 geboren zijnde, geen volle 
14 jaar oucl was op het. ogenblik cler fei
ten en wier staat van minderjarigheid 
llanr bekend was, tot ontucht, beclerf of 
pi·ostitutie, te hebben aangehitst, deze te 
hebben bevorclerd of begnnstigcl, met de 
omstandigheid clat zij als· moecler, bloed
verwante in de opklimmende lijn is van 

cle persoon tegenoYer wie het wanbeclrijt 
gepleegd wercl; 

Overwegencle dat de Oorrectionele Recht
bank te DiJmnt, bi.i welke de zaak door 
cle twee bovengemelcle beschikkingen van 
cle raaclkamer op G November 1!!50 aan
hangig was gemaakt geweest de volgencle 
veroorclelingen uitsprak : l o Gaston Go
clefroicl uit hoofcle van cle te zijnen laste 
gelegcle betichtingen tot een maand ge
vangenisstraf; 2° Germain Van Huffel, 
nit hooftle van cle te zijnen laste gelegde 
betichting, tot clrie maancl gevangenis
straf; 3° Omer Beaupere, uit hoofde van 
de te zijnen laste gelegcle betichting van 
verkrachting tot een jaar gevangenis
straf; nit hoofcle van cle te zijnen la<~te 
gelegde betichting van aanranding van 
cle eerbaarheicl tot zes maancl gevangenis
straf; 4° Simone Benis, nit hoofcle van cle 
te haren laste gelegcle betichting, zoals 
cleze in {le dagvaarcling werd opgenomen; 
tot twee j.aar gevangenisstraf; verklaarcle 
Beaupere gecluremlP vijf jaar ontzet uit 
cle rechten vermeld bij nrs 1 o 2o 3o 4o 5o 
van artikel 31 van het Straf~vetboek; ~·er
klaarcle Denis geclnrencle vijf jaar ontzet 
nit de rechten vermelcl bij nrs l o 2o 3o 
4°, 5° van artikel 31 van' het Straf~et~ 
boek, ontnam haar bovenclien de rechten 
en voorclelen die lmar op de persoon en 
de goecleren van haar clochter Jeannine 
Van Gijsel door het Burgerlijk Wetboek, 
boek I, titel IX : De ouclerlijke macht, 
toegekenrl worden; stonc1· a an de veroor
cleelclen Goclefroicl, Van Huffel en Benis, 
wier hoofclstraf geen twee jaar gevan
genis te boven gaat en clie voorheen geen 
veroorcleling tot een criminele straf of_ 
tot een hoofclgevangenisstraf van meer 
clan clrie maancl hebben opgelopen, een op
schorting toe van drie jaar wat Goclefroicl 
en Van Huffel betreft en van vijf jaar 
wat Benis betreft; zegcle dat cleze maatre
gel niet van toepassing is op de kosten ; 
veroortleelcle elk der beklaagclen tot een 
vierde der kosten welke in totaal op 
1.424 frank begroot werclen ; 

Op boger beroep door het openbaar mi
nisterie tegen de vier beklaagclen, op 
8 November 1950, door de veroordeelcle 
Benis op 9 November heeft het Hof van 
beroep te Luik bij verstek uitspraak 
doencle, op 22 Februari 1951 ten opzicllte 
van Van Huffel en op tegenspraak ten op
zichte van de andere beklaagden de · ho
gere beroepen ontvangen, het beroepen 
vonnis vernietigcl, de zaak tot zich getrok
ken en alleen over de bewezen verklaarde 
feiten uitspraak doende welke het voor
werp geweest zijn van de beschikking van 
verwijzing van de raaclkamer van 11 Au
gustus 1950, op de omstancligheicl na dat 
de aan Goclefroicl verweten feiten v66r 
11 December 1948 zouden hebben plaats 
gehad, Godefroid en Van Huffel veroor" 
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deeld elk tot zes maand gevangenisstraf, 
hun slechts wat de gevangenisstraf aan
gaat, een opschorting van vijf jaar toe
staande ; elk van hen veroordeeld tot de 
helft van de kosten van beicle gedingen, 
welke in totaal op 1.259 frank begroot 
werden, hierin die niet begrepen zijnde 
van de vernietigde procedure welke ten 
1aste van de Staat blijven; tegen hen de 
ontzegging uitgesproken van de bij nrs 1°, 
2o, 3o, 4°, 5° van artikel 31 van het Straf
wetboek vermelde rechten; zich onbevoegd 
verklaard aangaamle de inbrenken welke 
ten laste van Beanpere door de raadka
mer in de beschikking van 11 Augustus 
1950 wenlen opgenomen, en wat de inbren
ken betreft welke ten laste van Godefroid, 
Beaupere en Benis in de beschikking van 
13 October 1950 werden opgenomen; 

Overwegende dat bovenstaand arrest de 
16 Maart 1951 wercl betekend nan Yan 
Huffel, met hemzelve sprekend; 

Overwegende dat de beschikkingen van 
r1e raadkamer van 11 Augustus en 13 Oc
tober 1950 enerzijds, en het an:est van het 
hof van beroep van 22 Febrnari 1951 an
derzijds, in kracht van gewijscle zijn ge
gaan en clat uit de tegenstrijcligheid tus
sen laatstgenoemde beslissing en de twee 
eerstgenoemde een negatief geschil van 
rechtsgebied is ontstaan dat de loop van 
het gerecht belemmert en aanleic1ing geeft 
tot regeling van rechtsgebiecl; 

Overwegende dat de beschikking van de 
raaclkamer van 13 October HJ50 onwette
lij)l: is in zover zij opnienw uitspraak 
gedaan heeft over de feiten welke ten 
laste van Beanpere en Godefroid door het 
openbaar ministerie werden aangenomen, 
doch anclers gequalificeerd, en welke de 
raadkamer voonlien reeds, op 11. Augus
tus 1!.l50, bij de correctionele rechtbank 
aanhangig had gemaakt ; 

Overwegende integendeel, dat de be
schikking van 13 October 1950 zonder 
onwettelijkheid op vordering van het 
openbaar ministerie, naar het rechtspre
kend college heeft kunnen verwijzen Si
mone Benis die, inclien zij v66r de be
schikking van 11 Augustus 1950 niet het 
voorwerp van een inbetichtingstelling 
was geweest hetzij door de onderzoeks
rechter, hetzij door het openbaar minis
terie, nochtans niet bniten vervolging was 
gesteld geweest ; · 

Dat, inclien de beschikking van 13 Oc
tober 1950 client vernietigd te worden in 
zover zij over de betichtingen ten laste 
van· Godefroid en van Beaupere uitspraak 
heeft gedaan, het niet zo is in zover zij 
Benis naar de correctionele rechtbank 
verwezen heeft ; 

Overwegende clat het hof van beroep er 
toe gereehtigcl was de bepalingen van de 
beschikking van 13 October 1950 betref
fende Goclefroid en Beaupere niet aan te 
nelnen, maar dat het zich niet· onbevoegcl 

mocht verklaren om kennis te nemen van 
de ten laste van Benis aangenomen in
breuken; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beschikking van 13 October 1950, in 
zover zij ten opzichte van Godefroid 
en Beaupere uitspraak heeft gedaan, 
niet noodzakelijk tot gevolg heeft de be
slissing van onbevoegdheid aangaande de 
tegen deze beide beklaagden aangestipte 
inbreuken te wettigen; dat inderdaad, de 
beschikking van 11 Augustus 1950 bij de 
rechter over de grond de feiten en om
standigheclen aanhangig had gemaakt clie 
ofschoon anders gequalificeerd, reeds ble
ken nit het onderzoek nu kennisneming 
>vaarvan de~ raadkamer uit~vraak had ge
daan; 

Overwegencle tlat indien de qualificatie 
van verkrachting die toegepast WOJ;dt op 
de feiten welke de raadkamer ten laste 
-van Beaupere aangenomen had gewichti
ger is dan deze 'van aanranding van c1e 
eerbaarheicl, zij niet de onbevoegdheicl 
van de correctionele rechtbank ten ge
volge heeft, aangezien de misdaad van 
verkrachting voor correctionalisering vat
baar is en de omstimdigheden welke deze 
nieuwe omschrijving rechtvaardigen reeds 
bleken uit het onderzoek waarvan de 
raad)l:amer kennis te nemen had voorclat 
zij de ll Augustus 1950 uitspraak deed en 
dat niet blijkt dat zi.i door de op deze 
datum gewezen beschikking ter zijcle zou
den gesteld geweest zijn ; 

Dat het arrest van onbevoegdheid, aan
gaancle de Benis verweten feiten, aan
gaande de betichtingen van openbare 
schendingen van de goede zeden ten laste 
van Godefroic1, aangaande de tegen 
Beaupere door de beschikking van 1l Au
gustus 1950 aangenomen feiten van aan
ranclingen van de eerbaarheid en aan
gaancle de betichting van verkrachting 
welke ten laste van dezelfde door de be
schikking van 13 October 1.950 aangenomen 
wordt, onwettig is; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer van de Reclitbank van eerste 
aanleg te Dinant van 13 October 1950, be
halve in zover zij Simone Benis onder 
betichting van aanzetting tot ontucht 
naar de correctionele rechtbank verwezen 
lteeft; vernietigt het arrest van het Hof 
vail beroep te Luil~ in zover het beslist 
lteeft .dat .het hof van beroep onbevoegd 
was om uitspraak te cloen over de ten 
laste van Simone Benis en Beaupere 
aangenomen feiten; alsmede over- de 
Gm1efroic1 verweten feiten van openbare 
schendingen van de goede zeden ; beveelt 
dat onclerhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van de Recht" 
bank van eerste aanleg te Dinant en van 
het Hof van beroev te Luik en dat mel" 
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ding er van zal wqrden gemaakt op de 
kant van de beschikking en van het arrest 
welke gedeeltelijk vernietigd worden; ver
wijst de zaak naar de Kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Luik. 

9 Juli 1951. - 2" kamer. - Voo1·zittm·, 
H. I,Jouveaux., eerste voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijlch/.iclencle 
concl1tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocant-generaal. 

2e KAMER. - 10 Juli 1951 

. lo RECHTSTREElKSE BElLAS'l'INGElN. 
- VERHAAL TEGEN DE BESLISSING VAN DE DI
RECTEUR. - VERPLICHTING DIT VERHAAL BIJ 
DEURWAARDERSEXPLOOT AAN TE ZEGGEN AAN 
DE DIRECTEUR DIE DE BESLISSING GEWEZEN 
HEEFT EN NIET AAN EEN ANDER DIRECTEUR. 

2° RElCHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
~ VERHAAL VOOR RET HOF VAN BEHOEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIHECTEUR, - VER· 
PLICHTING DIT VERHAAL AAN 'l'E ZEGGEN AAN 
DE DIRECTEUR DIE DE BESLISSING GEWEZEN 
HEEFT. - SunsTANTIELE ~'ORMAf.ITEIT. 

go REJCHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- VERHAAL VOOR RET HOF VAN BEROEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - VER
PLI(lHTING DIT VERHAAL AAN TE ZE!lGEN AAN 
DE DIRECTEUR DIE DE BESLISSING GEWEZEN 
HEEFT EN NlET AAN EEN ANDER Dll\ECTEUR. 
- SANCTIE : VERVAL VAN RET RECHT VAN 

VERHAAL. 

4o RECHTSTREEKSEl BELAS'l'INGEN. 
- VERHAAL VOOR RET HOF VAN BEROEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - VER· 
PLICHTING DIT VERHAAL AAN TE ZEGGEN AAN DE 
DIREQTEUR DIE DE BESLISSING GEWEZEN 

•· HEEFT EN NIET AAN EEN ANDER. - BEPALING 
VAN Ol'ENBARE ORDE. - VERYAL DA'l' NIET 
KAN GEDEKT WORDEN DOOR DE V ASTSTELLING 
DAT DE NIET·NALEVING ER VAN DE BELANGEN 
VAN DE TEGENPARTIJ NIET SCHAADT. 

1o Het verhaftl voo1' het hof vam.. be'I'Oep in 
zalcen van 1·echtstl'eekse belasti'ngen 
moet bij clenrwnarclersexploot na1igezegcl 
wo·rclen ann cle clirecteu.1· van cle recht
streekse belastingen cl·ie cle beslissing ge
wezen heeft en niet awn een anclm· cli?·ec
teur. (Wet van 6 September 1895, art. 7.) 

2o De annzegg·ing van het ve1·haal voo1· 
het hof vnn bemep nan fle cli1·ecteu1· van 

(1) Cf. v~rbr., 18 Juli 1940 (Bull. en PASIC., 

1940, I, 192). 
(2) N opens het karakter van open bare orde 

van de wetten betreffende de vestiging en de 
inv<;>rciering van de,belasting, zie onder.mee1· : 
verbr., 5 October 1948 (Arr. T' erbr., · 1948, 

cle belnsUngen cl·ie cle beslissing gewc
zen heeft is een substantiiJle jo!"fnaliteit, 
voorzien niet om cle belangen vwn een 
pa·rUj te beschennen, cloch orn cle 'wet
telijlcheicl van cle a.am.slag te ·vm·zeke
ren (1). (Wet van 6 September 1895, 
art. 7.) 

3° H et ve1·zuim het verhaal voo·r he( hof 
van be·roep tegen cle besUssing van de 
fli1·ecteu1· nan te zermen aan cle fli1:ectmw 
fl-ie fle besU.ssing gewezen heeft brengt 
het vm·vnl rnede van het 1·echt van ve1·
haal. (Wet van 6 September 1895, art. 7.) 

4° Het vervnl van het 1·echt vnn vm·haaf 
·voor het hof van bemep tegen de beslis
sing van fle flirecte1w, meflegebracht 
floor het ve·rzu·im fl-it verhaal aan te ze,q
uen awn cle fli1·ecte1t1' flie fle beslissinu 
uewezen heeft, is vnn openbare o1·de, en 
lcnn n·iet gedekt wo1·clen floor cle vastb•tel
linu dat fle niet-nnleving van. cle~e for
ma.UteU cle belnngen van de tegenpa~·tif 
niet scha(urt; (2). (Wet van 6 September 
1895, art. 7.) 

(ROWIE_, T. BELGISCHE STAAT, MINIS1'ERIE 
VAN FINANCIEN,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 November 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig mid del : schending vim de 
artikelen 97 van de Grondwet, 6, 7, 8, 9 
en 19 van de wet van 6 September 1895 
aangaancle de fiscale aanslagen in zake 
van rechtstreekse belastingen, 173, inzon
clerheid 173, alinea 1, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, gewij
zigd bij artikel 10 van het koninklijk be
sluit n" 300 van 30 Maart 1936, 66, 67 en 79 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeordend bij konink
lijk besluit van 12 September 1936, bij be
sluit van 3 Juni 1941 en bij besluit van 
de Regent van 15 Januari 1948, 7 van de 
wetten betreffende de taxe op de openbare 
vertoningen of vermakelijkheden, sameli~ 
geschakelcl bij koninklijk besluit :van: 
22 september 1927, 16 van de wet van 
4 Juli 1930 tot wijziging van de wetgeving · 
in zake de met de rechtstreekse belastin
gen gelijkgestelde bijzondere taxes, 11 van 
de wet van 29 Augustus 1919 betreffende 
de slijterijen van gegiste dranken, 60 van 
de wet van 31 December 1925 tot wijziging 
van de wetgeving in zake rechtstreekse 
belastingen en de daarmede gelijkgestelde 
taxes, doordat het bestreden auest het 

blz. 475; B11ll. en PASIC., 1948, I, 547) ; 27 ·.S~p
tember, 8 en 22 November 1949 (Ar,-.·Vt;rbr., 
1950, blz. 32 en 165; B'lfll. en PASIC., 19501 I, 
35, .136· en 182); 21 Februari 1950 (A·IT. Yer:b•·., 
1950, blz. 41'5; Bull. en PASIC., 1950, I, 443). 
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beroep van aanlegger in verbreking niet 
ontvankelijk verklaart en het afwijst .om 
·deJ•treden . dat het, vooraleer ter griffie 
van .. het hof van beroep te worden inge
dien<l, bij deurwaardersexploot aangezegd 
geweest is aan een clirecteur der belastin
gen van Oost-Vlaanderen, welke niet de
-gene was die de bestreden beslissing geno
men. had, in werkelijkheid de directeur 
der. ,belastingen van West-Vlaanderen; dan 
wanneer, zo uit de vaststellingen van het 
bestreden arrest als uit de overgelegde 
stukken blijkt dat het exploot van aan
.zegging van 10 December 1949 op 12 De
cember 1949 door de directeur der belas
tirigen van West-Vlaanderen aan zijn be
yoegde ambtgenoot te Brugge overg·emaakt 
gew(\eSt is, dat deze het ontvangen heeft 
binnen de tot instelling van het beroep 
bepaaide wettelijke termijn, en dat hij 
ter griffie van het hof van 'beroep het dos
sier· betreffende de be twisting en een voor 
ee.nsluidend gewaarmerkt afschrift van de ·beslissing heeft nedergelegd, clan wan
neer <le in de procedure begane mate
riele vergissing generlei .nadeel heeft be
rokkencl aan de administratie welke ze 
zonder bezwaar voor haar verdediging in 
1·echten zelf herstelcl heeft, dan wanneer 
{}e . substantiele formaliteiten weike . tot 
aanllangigmaking van de zaak v66r het 
llof van beroep en tot terkennisbrenging 
van bet beroep aan de administratie pin
nen·l}e wettelijk bepaalde termijn voorzien 
zijn; naar de wens van de wet vervuld ziji:J. 
geweest, en dan wanneer, krachtens het 
g:r,ondbeginsel uitgevaardigd bij artikel173 
i·~.'liet Wetboek van. )Jurgerlijke rechts
vcir(ierii:J.g, geen nietigheid van een exploot 
of --~en procedurestuk mag aangenomen 
-*'otden wanneer zij de belangen van cle 
tegenpartij niet scbaaclt : 

Overwegende dat de aanzeggiilg van het 
beroep aan de clir~cteur der belastingen 
welke de beslissing g·ewezen heeft, een 
,~ubstantHHe formaliteit is, voorgeschreven 
niet met het doel de belangen ener partij 
te beschermen, maar ten einde de wette
lijkheid der aanslagen te verzekeren; dat 
het -~erval · wellr de· lliel-naleving er van 
ten.'·•gevolge heeft, van openbare orde is, 
dat het niet kan geclekt worden door de 
>iiiststelling dat de niet-naleving clezer for
malit-eit de belangen van de tegenpartij 
nie~:s,ehaadt; . 

·:Ollt· het middel-naar recht .faalt; 
, ,.Q,m .die ).'edenen, verwerpt de voorzie
ning ;_ veroordeelt aanlegger in de_ kosten. 

10 Juli 1951. ~ 2" kamer. - V6ii1·zitter, 
:a;:. Fettweis, raadsheer waarnemend 
v'«'io:rZitter. - Ve1·slaggeve'1', H. Sohier; -
GeU{kltti(lenlle eoncltusie, H., Ganshof .van 
de'J! Meersch; advocaat-generaal. -'-- Plei
ters';' HH. van Bastelaer ·(van de Balie 
bij' het Hof van beroep te· Brussel) · en 
Van Leynseele. 

2" KA-MER. - 10 Juli 1951 

1° INKOMSTENBIDI~ASTINGEN. 
VERHAAL VOOR HET Hm' VAN BEROEP ~l'EGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - G~~
BRUIK VAN NIEU"TE STUKKEN. - TERMIJN 
VOOR DE NEDERLEGGING VAN DEZE STURKEN. 

2° REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
WEDERANTWOORD VAN DE BELASTINGPLlCH
'flGE OP DE MEMORIES DIE HET BEHEER IN 
ANTWOORD HEEFT OVERGELEGD. - WEDER
ANTWOOR.D DOOR NEERLEGGING VAN STUKKEN 
EN BESCHEIDEN, ALLEEN :I.HTS TOELATING VAN 
HET HOF VAN BEROEP GEOORLOOFD. 

3° ·REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
GEBRUIK VAN NIEUWE STUKKEN DOOR DE 
BELA,''lTINGPLICHTIGE. 

1 o De belnstingpl-ichtige, (l-ie een · ve'l'haal 
·voor het hot van beroe11 tegen lle -~JC
sl-issing van (le (U1·ectem· ove1· zijn bee 
z·wa(t1' witoetent en llie gebTuilc w-il 
mnken van nie·uwe stttlclcen, is gehoullen 
ze binnen cle nutancl na het ve1·st1·ijfien 
·V(tn lle te·rmijn VO!n ve1·haal tm\ g1·i !fie 
vnn het hot van bemep nelle'l' te ·legge?l·. 
(Wet .van 6 September 1895, art. 9.) 

2° De belastingpl-ichtige, (lie tegen lle be
slissinrt vwn cle (lirectem·, clie ovet· zijn 
be-zwaa1· 1titS1Jt'ftc~lc gedaa.n heett, voor 
het hot van beToe11 een verhaal uit
oetent, mag, ov cle nwma1·ias llie ltet be
heei' geiJonleel(l heett in antwoorll te 
moeten ovedeggen, slechts mits toela
ti1tfl van het hot van beroep (loo1· nellm.·
legging van stulclcen en bescheillen we
demntwoorden. (Wet van 6 September 
1895, art. 10, al. 4.) 

3° Is niet « nieuw )J het st'nk waa1·va-n de 
belast·ininjlicltti.ye geb·1'uilc wil ma·ken 
tot sta.v·ing van het ve1·haal dat hijvoor 
het hot van beroep ttitoetent indien zijn 
inhotul ·niet onderscheiden is van ll·ie .flei• 
ande1·e st-ltlclcen, wellce het enlcel enigs' 
zins ·nalle·r be1Jfutlt~ (Wet van 6 Septem
ber 1895, art. 9, al. 2.) 

-~ 

(BELGISCHE S'fAAT, 'IIUNISTERIE VAN FINANGIENi 
T. DOFNY.) 

ARREST; 

.HET HOF; ~ Geletop de .bestreden 
arresten, op 8 Juni 1949 en op .-12 Juli 
1950 door het 'Hof van beroep te Br11ssel 
gewezen; ,. 

I. In· zover de voorzwning gericht 
is tegen het tussimarrest van 8 Juni--1~49 : 

O'ver het enig .middel.: schendi.ng van 
de artikelen 97, 112 van. de Grondwet, 
9 :van de wet vm;t 6 September· 1895, 1315 
tot :,h3l,9c van-· het Bun~ei:lijk ·Wetbgel{,, 
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doordat het bestreden arrest lieslist een 
stuk dat buiten de termijnen vastgesteld 
bij artikel 9 van de wet van H September 
1895 overgelegd werd in de debatten Ol} te 
nemen door aan te nemen dat !let geen 
nieuw stuk geldt, dan wmmeer artikel 9 
van de wet van 6 September 1895 van 
openbare orde is, en aan het Hof verbiedt 
acht te slaan op een stuk dat verzoeker 
buiten de voorziene voorwaarden overlegt, 
en dan wanneer nit de inhoud zelve van 
het arrest blijkt dat dit stuk niet bilmen 
de voorgeschreven termijn ter griffie van 
!let hof van beroep is nedergelegd geweest 
pn dan wanneer, ten slotte, om afwijzing 
van gezegd stuk verzocllt werd, bij de v'66r 
!let hof nedergelegde conclusies, conclu
sies waarvan !let miskennen niet op pas
sende wijze gemotiveerd is : 

Overwegende dat aanlegger, krachtens 
artikel 9 van de wet van 6 September 
1895 er toe gehouden was de nieuwe stuk
ken ter griffie van het hof van beroep 
neder te leggen binnen een maand na het 
verstrijken van de termijn voor het be
roep; dat artikel 10 van dezelfde wet 
voorziet dat aanlegger slechts mits de 
toelating van lwt hof de memories van 
de administratie door nederlegging van 
stukken en bescheiclen kon beantwoorden ; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
er op wijst dat de litigieuze brief van 
4 Januari 1949 feitelijk enkel een ontwik
keling uitmaakt van· het op 5 December 
1945 ter gelegen tijd nedergelegcl cleskun
clig verslag, waarmede clie ontwikkeling 
een geheel uitmaakt; dat het arrest eruit 
afleidt dat het stuk niet nieuw is en dat 
de overlegging er van niet van een toela
ting van het hof afhankelijk is ; 
· Overwegende dat, bij ontbreken van 
wettelijke bepaling, de termen « nieuwe 
stukken l) naar hun gebruikelijke beteke-
nis clieilen begrepen ; . 

Dat niet << nieuw l) is een stuk waarvan 
de inhoud niet onderscheiden is van die 
van de andere stukken, welke het enkel 
enigszins nader bepaalt ; 

Overwegende dat de feitelijke overwe
gingen waarom het bestreden arrest wei
gert de litigieuze brief als een nieuw stuk 
te beschouwen, niet met de gebruikelijke 
betekenis der termen onverenigbaar zijn ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Overwegende dat aanlegger bij zijn 
voorziening de conclusies niet gevoegd 
heeft welke, n!l,ar hij beweert, door het 
arrest miskend zijn geweest ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del derhalve niet ontvankelijk is; 

- II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het ·.eindarrest van 12 J uli 1950 : 

Over het e'nig middel : schending van cle 
artikelen 1315 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek en van het aan de akten 

verschulcligd geloof, doordat het bestre" 
den arrest verklaart dat luidens het 
tussenarrest van 8 Juni 1949, de ver" 
koopprijs van de ovens en het aantal 
verkochte ovens vaststonden, dan wan
neer nocll de acllninistratie noch dezes 
advocaat ooit akkoord zijn geweest om te 
erkennen dat het aantal ovens waarop de 
appellant aanspraak maakte, juist was, 
maar zulks integendeel steeds betwist 
hebben; en dan wanneer het tussenarrest 
van 8 Juni 1949 het vaststaan van het 
ingeroepen feit niet vaststelcle en niet 
kon vaststellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt clat luidens !let tussenarrest 
van 8 Juni 1949, de verkoopprijs van 
de ovens en het aantal verkochte ovens 
vaststonden ; dat het geschil tussen de 
partijen feitelijk enkel het « percentage 
van de op de fabricage van de brooclovens 
verwezenlijkte winst betreft alsook het 
bedrag van de voor aftrekking in aanmer
king komemle algemene onkosten )) ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
het geloof niet miskend heeft welk aan 
het tussenarrest van 8 Juni 1949 verschul
digcl is ; dat uit de bewoordingen er van 
niet blijkt dat het aantal ovens, zo voor 
dienstjaar 1941 als voor clienstjaar 1942, 
het voorwerp van een betwisting zou ge
weest zijn; 

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

10 Juli 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vm·
slctggeve1·, H. Anciaux Henry dP Fave~ux. 
- GeUjlclttidende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-geuooraal. 
Pleitm·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 10 juli 1951 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - HET 'BEwiJS 
VAN RET JUISTE CIJFER VAN DE BELAfjTBARE 
INKOMSTEN RUST OJ.' DE BELASTINGPLICHTIGE. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGEN OJ.' DE BEDRIJFSINKOMSTEN. ·
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - YESTIGING VAN 
DE BELASTING OJ.' GROND VAN RET VERMOED 
BEDRAG VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - HET AAN" 
WENDEN DOOR RET BEHEER VAN DE VERMOE
DENS VOORZIEN BIJ ARTffiELS 28 EN 55 VAN 
DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN SLUIT EEN 
BEROEP NIET UIT OJ.' ANDERE BEWIJSKRACH
TIGE GEGEVENS OM DE BELASTBARE GRONOSLAG 

TE VESTIGEN. 
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4°, INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELAS1'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
AANSLAG VAN AMilTSWEGE. - DE VERPLICH
•rJNG VOOR HE'!' BEHEER OP DE VERMOEDENS 
VOORZIEN BJ,J ARTIKELEN 28 EN 55 VAN DE 
SAMENGESCHA:K~;I.DE WETTEN TE STEUNEN KOMT 
S~TS IN DE TWEEDE PLAATS OM DE IN DE 
llEDRIJFS!lELASTING BELASTBARE GRONDSLAG 
'1'E VESTIGEN BIJ m;BREK AAN HET BESTAAN 
VAN BEWIJSKRAOHTIGE GEGICVENS, 

1 o Wannee·r cle belastingplichtiye van 
ambtswege almyeslltyen ~vo1·flt, ntst 01J 
hem het bewijs vctn het htiste cijje1· van 
zijn belastblwe inlcomsten (1). (Samen
geschakelde wetten, art. 56.) 

'2° hb r1evctl vctn ctwnsla.g vctn ltmbtswege, 
heeft het behee·r het 1·echt, oncler voor
belwncl van het bew·ijs Vltn het j·niste 
cijfer Vltn zijn belctstbtwe inlcomsten 
flat, ltlsdlln, op de belastinyplichtiye 
zelf rust, cle bel({st1ny op rwoncl van het 
ve-nnoecl bellt'lt{f 'L'an de belnstba1·e in
lco'fnsten te vestiyen (21. (Smnengescha· 
kelde wetten, art. 56.) 

:3° hb yevlll Vlln nctnslny van ltmbtswe.de, 
mag het behee1· om het becll'ag van cle 
belastbltre ·inlcomsten te bepltlen anclere 
bewi:isknwhtiye r1eyevens nanwenclen, 
dan rle vennoeclens voorzien bij nrti
Tcels 28 en 55 vnn cle samengescha
lcelcle wetten. (Samengeschakelde wet
ten, art. 28, 34, 55 en 56.) 

4° In geval Vlln lUtnslny Vltn ambtswege, 
is het slechts bij yebTek aan bewijs
kmchUye yegevens clnt het beheer ye
hourlen is op de lrij arUkels 28 en 55 vwn 
rle samengeschalcelcle wetten voorziene 
·ve·r-tnoedens te steunen om lle bij nrti
kel 25, pcwngm.af 1, nUnea 1, becloelde 
berlr1jfsin1W'fnsten te beJJalen. (Samenge
schakelde wetten, art. 25, 28, 34, 55 en 
56.) 

'(BASTL\', 1'. IlELGISCHE STAAT, MINISTERIE 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Juni 1.950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 28 en 56 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkonistenbe
lastingen, doordat het bestreden arrest 
.aangenomen heeft dat de administratie de 
belasting op grondslag van het vermoede
lijk bedrug· van de belastbare inkomsten 
bepaalcl heeft, clan wunneer de gegevens 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
5 en 19 Juni 1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 673 
.en 721), 

welke cle controleur der belastingen in 
aanmerking heeft genomen om de bruto
winstmarge van 44 t. h. te bepalen niet 
van zulke aard zijn clat zij een vermoeden 
kunnen uitmaken welk ten minste de
zeljjde waarde heeft als datgene dat uit 
de vergelijking met de normale winsten 
van soortgelijke belastingplichtigen voort
vloeit, en dan wanneerdeze gegevens clanr
enboven geenszins bewijskrachtig zijn : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat aanlegster te recht van 
ambtswege bij toepassing van artikel 56 
van cle samengeschakelde wetten betref
fende cle inkomstenbelastingen aangesla
gen is geweest, doordat zij in gebreke 
gebleven was binnen de wettelijke ter
mijn antwoord te verstrekken op het be
richt van wijziging dat haar door de con
troleur-taxateur toegezonclen was ge
weest; 

Overwegende dat, wanneer de belas
tingplichtige van ambtswege aangeslagen 
wordt, de bewijslast van het juiste bedrag 
zijner inkomsten op heni rust; dat de ad
ministratie, luidens artikel 56, alinea 1, 
onder voorbehoud van dit bewijs, er toe 
gerechtigcl is van ambtswege de belasting 
van de belastingplichtige op grond van het 
vermoedelijk bedrag van cle belastbare 
inkomsten te vestigen ; 

Overwegende echter clat het bestreden 
arrest vuststelt clat de overgelegde gege
vens het in onderhavig geval mogelijk 
maakten, zonder cle bij de wet voorziene 
vermoeclens aan te wenden, het bedrag· 
van de belastbare inkomsten volgens de 
tabel opgenomen in het bericht van wij
ziging te bepalen ; 

o,;erwegencle clat cleze souvereine vast
stelling volstaat om de overweging van 
het arrest te rechtvaarcligen « dat de ad
ministratie om de bij artikel 25, lid 1, 
alinea 1., becloelcle inkomsten te bepalen 
er enkel bij gebrek aan bewijskrachtige 
gegevens toe gehouden is artikel 28 of 
artikel 55 toe te passen ll ; dat het volgencl 
motief van het arrest, volgens welk « cle 
vaststelling voortvloeiend uit het door de 
controleur verrichte onderzoek een ver
moeden uitmaakt welk ten minste de
zelfcle waarde heeft als datgene.dat nit de 
vergelijking met de normale winsten van 
soortgelijke belastingplichtigen voort
vloeit ll, overtollig is; 

Dat het eerste onderdeel van het midclel 
niet kan uangenomen worden ; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het staande houdt clat de· door de contra
leur overgelegde en door het hof in aan
merking genomen gegevens niet bewijs-

(2) Zie onder meer de conclnsie van het open· 
baar ministerie v66r verbr., 23 Mei 1950 (Bull. 
en PASIC., 1950, I, 669). 
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krachtig zijn, feitelijke overwegingen van 
bet arrest bestrijdt ; 

Dat het tweede ondercleel van het mid
del niet ontvankelijk is ; 

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

10 Juli 1951. - 2° kamer. - Vom·zUter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de .Faveaux. 
- Gelijkl·uidende conclt~s-ie, B. Ganshof 
van der :M:eersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

le KAMER. ~ 12 Juli 1951 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
FOUT DIE DE MIDDELLIJKE OORZAAK VAN mJ 
SCHADE IS. - GEEFT SLEOHTS AANLEIDING 
TOT VERANTWOORDELIJKHEID INDIEN RET VER
BANO DAT ZE MET DE SCHADE VERBINDT EEN 
NOODZAKELIJK KAH~KTER VERTOONT. 

B)_ en fot~t die de 1nidclelUj lee om·zaalc van 
de schacle is geett slechts aanle·icling tot 
ve1·antwoo1·deUjkheicl van, haar dader, 
indien het ve1·band clat ze met cle 
schacle verbinclt een nooclzakelijk ka-
1'aktm· vm·toont. Om. de beslissing van 
veroordeling te rechtvacwd·igen, volst.aat 
het niet (lat het an·est op het bestaan 
van een om·zalceUjk. vm·bancl tt~ssen de 
tout en de scha(le, wijst daQ~ wannee·l' 
het aanneemt (lat de fat~t slechts in de 
opeenvolging van de voor(~tuaa.nde ge
betwtenissen een middellijlce ml gestJeelcl 
hee/t (1). (Burg. ·Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN LANDS-
VERDEDIGING, '1'. WEDUWE BONHEURE EN 
LE~'EVHE.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 April 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doorda:t het bestreden arrest, na ver
klaard te hebben dat Lefevre de bevelen 
van de .wacht had overtreden en dat sol
daat. Degroef de hem gegeven opdracht 
deze bevelen te doen in acht nemen slecht 
heeft uitgevoerd, beslist heeft dat soldaat 
Degroef zodoende een fout heeft begaan 
welke de verantwoordelijkheid van de 

(1) Zie DE PAGE, bd. II, n" 960 en 964. 

Staat in de zaak betrekt en deze el' toe 
veroordeeld heeft aan vrouw Bonhetire 
jie som van 84.819 frank als schadevergoe
ding met de gerechtelijke interesten :te 
betalen, doorclat het bestreden arrestj'·om 
deze veroordeling te rechtvaarcligen, ·be
slist dat er een oorzakelijk verband··;be-· 
staat tussen het ongeval en de font van 
soldaat Degroef en clat het weinig belang· 
heeft dat de als font geqnalificeerde daad 
in de opeenvolging van de voorafgaande 
gebenrtenissen . een onmidclellijke . of· 
slechts middellijke rol heeft gesJ)eeld; 
doordat bet arrest alzo door de oorzaak 
waaruit bet ongeval is ontstaan met de 
gevolgen er van te verwarren <le bo'Ven
aangeduide bepalingen geschonden heeft :· 

Overwegende dat .het bestreden ar.rest, 
aan de ene zijde, beslist dat soldaat De
groef, toen hij de wacht aan de garage 
betrok en de bevelen moest doen in acht 
nemen, een fout heeft begaan dooi· te. ge
dogen dat soldaat Lefevre een carhion
nette van het leger nam, en, aan de andere 
zijde, vaststelt dat Lefevre bij het bestn
ren van bewust voertuig het litigieuze. 
ongeval veroorzaakt heeft; dat het zijn 
beslissing motiveert op grond van de over
weging « da t · er in onderha vig geval. een 
oorzakelijk verbancl tussen het ongeval en 
de font van soldaat Degroef bestnat, en· 
dat het weinig belang heeft·dat de als fout 
geqnalificeerde daad in de opeenvolging
van de voorafgaande gebeurtenissen een. 
onmiddellijke of slechts een milldellijke 
rol gespeeld heeft ll ; 

Overwegende dat indien een fout die de 
middellijke oorzaak van een schade is, 
krachtens de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek tot gevolg heeft 
de verantwoordelijkheid van hem • die 
ze begaan heeft te doen ontstaan, het 
evenwel nodig is dat het verband tussen 
de middellijke font en de scltade een noocl
zakelijk karakter vertone ; 

Overwegende dat dit noodzakelijk ka
rakter niet blijkt nit de vaststellingen van 
het arrest", hetwelk er zich toe beperkt 
op het bestaan te wijzen cc van een ll oor
zakelijk verband tnssen de fout en de 
schade, dan wanneer het aanneemt dat 
de fout slechts een middellijke rol in de· 
opeenvolging van de voorafgaande ge
benrtenissen heeft gespeeld, of heeft kun
nen spelen; waaruit volgt dat he.t arrest 
de in het miclclel aangeduide wetsbepa-· 
lingen geschonden heeft; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre-· 
den arrest, cloch enkel in zover het · de 
door de weclnwe Bonheure teg·en de Bel
giselle Staat ingestelde vorclering .gegrond 
verklaart, deze er toe veroordeelt, lloofde
lijk met Lefevre, aan eerste verweerster 
schadevergoeding te betalen en de kosten 
van de twee gedingen te lnmnen · · I aste· 
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legt; 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 be
·slissiilg ; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te linik. 

; 

12 Jnli 195:1.. - :te kamer. - Voorzittm·, 
H: Wouters, voorzitter. ~ Vet·slaggever, 
H. Giroul. - Gelijkl·uidencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleitm·.~, 
HH. Resteau en Demeur. 

l" KAMER. - 12 Juli 1951 

1° HOGER BEROEP. - HUURDER DIE ZIJN 
WlLilERJNGENOTSTELLING mtKOMT. - VoRDE
RING. VAN DE VERHUURDER TOT UE'l'ALING VAN 
DE SEDERT DE WEmlRINGENOTSTELLING VER
VAt"LEN HULSHUREN. - '.rEGJiNVORDERING 'l'OT 
HERSTELLING VAN HET ONROEREND GOED. -
VEROORDELING/ VAN DE HUUR,DER. OP DE 
HOm'DVORDERlNG. - VoNNIS VERBINDEND VER
KLAARD VOOR DE BEZI'J?NEMERS VAN HE'l' ON-. 
ROEREND GOED DIE DOOR DE VERHUURDER TER 
ZAXE WERDEN OPGEROEPEN. -HOGER BEROEP 
VAN DE HUURDER AAN AL DE PARTIJEN BETE
.KEND. - :MACHT VAN DE REqHTER IN HOGER 
BEROEP OM HET BEROEPEN VONNIS IN AL ZIJN, 
BESCHIKKINGEN, DE VERBINDENDVERKLARING 
VAN HET VONNIS INBEGREPEN, 'l'E NIET TE 
DOEN. 

2° HUUR. - HUISHUUR. - WEDERINGENOT
STELLING VAN DE HUURDER DIE ONDER DE 
DWANG VAN DE VIJAND HET ONROEREND GOED 
VERLATEN HEF;FT. - SCHORSING VAN DE 
HUUR. - VERPLICHTING VOOR DE HUURDER 
RET ONROEREND GOED TE HERSTELLEN. 

:3° .HUUR. - HUISHUUR. - WEDERINGENOT
STELLING VAN DE HUURDER DIE ONDER DE 
DWANG VAN DE VIJAND HET ONROEREND GOED 
VERLATEN HEEFT. - HUURDER DIE. DE LAST 
VAN DE WERKEN DIE 'ZICH 'l'IJDENS DE DUUR. 
VAN DE HUUR ZULLEN OPDRINGEN OP ZICH 
GENOMEN HEEFT. - NIET GEHOUDEN TOT VER
GOEDING WEGENS DE TIJDENS DE SCHORSING 
VAN DE HUUR· VOORGEKOMEN BESCHADIGINGEN. 

1 o W annee·r cle hmtnler, clie het om·oet·end 
guea onder cle awang van cle vijancl 
tJerlaten en daa·rnn zijn wederinge
notstelling belcomen heejt, doot· de vm·
huurder in betaling van de sedert de 
wederingenotstell-inu vet·vatlen htiishu
t·en gedagvacwd, een tegeneis tut her
.. ~telling van het onroerencl goed heejt 
in,qesteld, en wanneeT de eeTste rechtet· 
Jtem op cle hoofclvot·det·ing veTom·cleelcl 
Jteejt en het vonnis vet·binclend heejt 
verklaat'd vom· degenen die het onroe
rend uoea gednTende cle schorsing van 

de huut· i-n bezit genomen hadden en ter 
zalce dour de httut·dm· opgeroepen waren 
geweest, mag de rechtet· in hoget· bet·oep, 
op het ctan. al cle pat·tijen betekend hoger 
beroep va-n cle huwrdet·, het beroepen 
·vonnis in al zijn besohilcki'l],gen, cle ver
bindendvel'lclar·ing vnn het vonnis inbe
grepen, te niet cloen. 

2° W ann em· de huuTdet' zijn wederinge
notstelling, in het om·om·end goed, · dat 
hij onclm· de dwang van de vijancl ver
laten hcul, bekomen heejt, wonlt de hnm· 
wedet· in we·rlcing gebracht in al de 
bepalingen en verplichtingen die zij 
bedroeg op het ogenblilc waarop zij ge
schorst we·rd; de vet·httttrder moet het 
om·oeTend goed opniettw in de staat, 
geschikt vom· het bepaald gebt·uik, 
·waaTin het zich ten tijde van cle schor
sing van de h·tt-ttr bevond te1· beschikk-ing 
van de hum·det· stellen, tenzij hij be
wijze dat de beschacligingen voot·tspnti
ten- uit een VTeemde uot·zaalil clie hem 
niet kan toegeJJclweven wot·den. (Wet
ten inzake huishuur samengeordend de 
31 Januari 1949, art. 22 tot 24.) 

3° Dom· cle last op zich te nemen van de 
wei·lcen die zich tijdens de dir.w· van de 
htt1t1' Z·ttllen opdt·ingen, neemt de h1tU1'· 
flet· cle last niet op zich van de heTstel
ling van de beschadigingen wellce vom·
gelcomen zijn terwijl de httut· geschoTst 
was, om t·eden dat de htw.-rder het on
roeTend goecl uncle'l' cle dwang .van de 
v-i_iancl vm·lnten had. (Wetten inzake 
huishuur samengeordend de 31 Januari 
1949, art. 22 tot 24.) 

(DEMANET, T. 1° IPISZEL; 2° NAAMLOZE VENNOOT
. SCRAP « CENTRALE IMMOBILIERE NATIONALE )) ; 

3o BOURDOUX EN CORTHOUTS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 Juni 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank. van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1101, 1107, 1126, 1134 en 1135, 
1319, 1320 en 1322, 1350 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, 61, 443, 456 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vorde:.;ing, die laatste drie artikelen gewij
zigd bij artikel 22 van het koninklijk be
sluit nr 300 van 30 Maart 1936, en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis, aileen over het door eerste verweer
der ingesteld hoger beroep uitspraak 
cloende, het vonnis van de eerste rechter 
in al zijn beschikkingen vernietigd heeft, 
_met inbegrip van de beschikldng welke, 
op de eis tot tussenkomst van aanlegger 
in verbreking, het vonnis voor de tweede 
en de derde verweerster verbindend ver
klaarde, zonder een motief op te geveri 



~ 684 ~ 

t'Ot rechtntardiging van. de wjjr~iging van 
dit niet gecritiseercl punt van het von
nis welk aan eerste verweerder, welke 
hoger beroep had ingesteld en tegen deze· 
tussenkomende partijen concludeerde 
geen nadeel lweft toegebracht, en door
dat llet bestreclen vonnis alzo het ge
rechtelijk contract en bet geloof ver
schulcligd aan cle alden welke vaststelling 
er van inhouden, lweft geschonden, cle 
overbrengencle werking heeft miskend van 
het boger beroep welk beperkt was tot die 
punten alleen welke aan de apvellant een 
nadeel toebrengen, en zonder vermelding 
van enig motief de wijziging van het be
roepen vonnis beeft uitgesproken ten aan
zien van een aan de rechter in hoger be
roep niet onderworpen punt well;:, bij ge
brek aan hoger beroep er tegen, gezag van 
gewijscle tussen partijen had bekomen : 

Overwegende dat de akte van beroep 
welke eerste verweercler aan de twee tus
senkomende partijen heeft doen beteke
nen, in algemene termen is gesteld en 
door de nadelen welke de beslissing van 
de eerste recbter aan appellant lweft toe
gebracllt, « de grieven die zij oplevert 
en de onregelmatigbeden welke zij in
houdt )} gemotiveerd is ; 

Dat het gerecht in hoger beroep in deze 
omstancligheden met de kennisneming van 
bet gause gescbil belast was en het be
roepen vonnis wettelijk heeft kunnen 
wijzigen, inzonderheid door de tweede 
en de dercle verweerder, welke ten einde 
het vonnis voor hen verbinclend te horen 
verklaren, tot tussenkomst waren opge
roepen geweest, buiten geding te stellen; 

Overwegende dat, in strijd met aanleg
gers stelling, het bestreclen vonnis zijn be
slissing desbetreffencle gemotiveercl heeft 
door enerzijds te verklaren dat deze tus
senkomende partijen aan de hoofcleis, van 
aanlegger in verbreking volkomen vreemd 
zijn, en dat er, aangaande de tegeneis van 
appellant (eerste verweerder in verbre
king), tussen deze en de tot tussenkomst 
opgeroepen partijen generlei rechtsband 
bestaat; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede en het clerde micldel 
te zamen, het tweede : scbending van de 
artikelen 22 en 23 van de wetten hoticlende 
liitzoncleringsbepalingen in zake buishuur, 
samengeorclencl bij besluit van de Regent 
van 31 Januari 1949, voor zoveel als noclig 
van cle artikelen 30 en 31 van de besluit
wet van 12 Maart 1945, waarbij uitzon
cleringsbepalingen van tijclelijke aarcl in
zake huislmur worden voorzien, en van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het 
bestreden vonnis, nitspraak doende over 
een betwisting aangaande de betaling van 
huishuren, ontstaan ten gevolge van het 

aan eerste verweercler toegestane herstel 
in het genot van het onroerend goed het
welk hem door aanlegger was verl,murd 
geweest, welk herstel verleencl werd ter 
uitvoering van de uitzonderingsbepalingen 
uitgevaardigcl ten )Jehoeve van de huur~ 
clers die bet gehuurde panel onder de 
dwang van de vijancl verlaten hebben of 
er nit verwi,i-dercl zijn geweest, voor recllt 
zegt dat eerste Yerweerder de lmislmren 
eil andere hnnrlasten niet verschnlcligd 
is, ten belope van het beclrag en voor de 
dnur van cle noclige werken om bet on
i'oerend goecl wecler in de staat te stellen 
waarin het zicll ten clage van zijn uit
zetting (10 Mei 1940) bevoncl, alzo erken
nencl dat uit kracht van cle bovenaange
cluicle wetsbepalingen de wecler in het 
genot gestelde hmi.rder door het feit 
alleen weder in het genot te zijn gesteld 
geweest, gerechtigcl zou zijn om van de 
verlnmrcler, en op dezes kosten, te beko
men dat het verhuurcle onroerend goed 
wecler in de staat gesteld worde waarin: 
het zicb bevond op het ogenblik van de uit-
zetting of van het verlaten onder de clwang 
van de vijand, clit wil zeggen feitelijk de 
volleclige berstelling te bekomen vau alle 
veranderingen en bescbadigingen, welke· 
om het even cle aarcl en de zelfs toevallige 
oorzaak er ook van mochten zijn, rlie aan 
het verhuurde goecl werclen toegebracbt of 
zich er aan geclnremle het tijdverk van 
uitzetting llebben voorgeclaan, en dootdat 
het in dier voege beeft \Jeslist : a) dun 
wanneer de ter zake geldende nitzoncle
ringsbepalingen in geval de wecleringenot
stelling worclt uitgesproken alleen beschik
ken wat volgt: <<de lnmr wordt bescllouwcl 
als tussen partijen gescllorst geweest te 
zijn van af de dag waarop cle huurder zijn 
goecl beeft moeten verlaten tot op de dag
waarop hij terug in het genot ervan ge
stelcl wordt l), dat zij geenszins voorzien 
dat het aan de bnurcler toegestane llerstel 
in het genot voor cle verlmurcler de over
matige, noch bij het contract, noch bij de 
wet bepaalcle verplichting zou ten gevolge 

· bebben het wederstellen van bet onroerend 
goecl in de staat waarin het zich ten dage 
van de uitzetting bevoncl en clat zij inte
gendeel, vermits zij voorzieJl clat de vor
dering tot herstel in het genot tegen de 
nieuwe bewoner zal worden gericllt en de 
verhuurcler eenvondig in cle zaak zal wm·
clen opgeroepen, insluiten dat. nit bet 
lwrstel in llet genot ten laste van laatst
genoemcle generlei bijzonclere en extra
contractuele' verplichting kan voort
vloeien; b) zonder claarenboven de bij 
de conclusies van aanlegger voorge
bracbte bewijsvoering te beantwoorden 
welke op deze bescbouwingen gegrond 
was en de omstancligheicl inriep dat 
cle litigieuze beschaclig"ingen niet aan 
zijn toecloen te wijten waren en dat 
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zij ontstaan waren, zonder dat hij daaro 
toe een hem toerekenbare font had be
gaan; het derde : schending van arti
kelen 22 en 23 van cle wetten houdende 
uitzonderingsbepalingen inzake lmishunr, 
samengeordend bij besluit van de Regent 
van 31 Januari 1949, voor zoveel als nodig 
vtm de artikelen 30 en 31 van de besluit
wet van 12 Maart 1945 waarbij uitzonde
ringsbepalingen van tijdelijke aard in
zake huishuur worden voorzien, van de 
artikelen 1101, 1107, 1126, 1131, 1134, 1135, 

' 1136, 1137, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 
1148, 1182, 1184, 1302, 1303, 1315, 1370, 
1382, 1383, 1384, 1719, 1720, 1722, 1'723 en 
1725 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis, uitspraak doende over een betwis
ting aangaande de betaling van huishu
ren, voortspruitende nit het aan eerste 
verweerder toegestane herstel in het ge
not van het onroerend goed welk hem 
door aanlegger was verhuurd geweest, 
herstel dat hem toegestaan werd ter uit
voering van . de uitzonderingsbepalingen 
nitgevaardigd ten behoeve van de !mur
ders die !let gelmurde panel verlaten heb
ben of onder de dwang van de vijand er 
uit verwijderd zijn geweest, beslist heeft 
dat eerste · verweenler de huishuren en 
andere huurlasten niet verschuldigd is ten 
belope van het bedrag en voor de duur 
van de nodige werken om het onroerend 
goed wedet' in de staat te stellen waarin 
!let zich ten dage van zijn uitzetting (10 Mei 
19~0) bevond, dam·toe in 9-anmerking ne
mend da t aanlegger, niettegenstaande de 
schorsing van het lmurcontract tijdens de 
nitzetting', weg·ens zijn contractuele .ver
huurdersverplichtingen jegens eerste ver
weerder, de in het genot herstelde huur
der, zou gehouden zijn tot volledige her
stelling van alle veranderingen en bescha
cligingen, welke ook cle aard en de zelfs 
toevallige oorzaak er van mochten zijn, die 
gedurende het tijdperk van de uitzetting 
aan het verhuurde goed werclen toege
bracht of zich er aan hebben voorge
daan, en in dier voege uitspraak heeft 
gedaan om de opeenvolgende redenen : 
a) dat !let oorspronkelijk lmurcontract 
door de wecleringenotstelling van de 
huurder opnieuw in werking treedt en 
clat de partijen opnieuw gehouden zijn 
tot al de verplichtingen welke zij bij de 
sluiting van het huurcontract aangegaan 
hadden; b) dat de !murder er niet toe 
zou g;ehouden zijn de beschadigingen te 
herstellen welke zich buiten zijn toedoen 
voorgedaan hebben terwijl !let huurcon
tract geschorst was, en dat de werken 
waarvan de uitvoering of de terugbetaling 
door eerste verweerder werd geeist geen 
herstellingen zouden zijn welke hij krach
tens het huurcontract zou verplicht zijn 
uit te voeren; a) dat het recht op vergoe-

cling wegens oorlogsschade welk eerste 
verweerder in voorkomend geval uit hoofde 
van de litigieuze beschadigingen zou kun
nen Iaten gelden aanlegger niet van zijn 
verplichtingen zou bevrijden; cl) dat deze 
!let bewijs er van niet zou leveren dat de 
beschadigingen welke zich gedurende het 
tijdperk van uitzetting en schorsing van 
!let huurcontract hebben voorgedaan zou
den te wijten zijn aan een geval van 
overmacht welk hem van zijn verplich
tingen als verhuurder bevrijdt, en dat hij 
er daarentegen volledig in kennis van ge
steld is geweest toen zij zich voordeden 
en dat hij niets zou ondernomen hebben 
om ze te verhinderen; e) ten slotte clat 
de verbeteringen, schikkingen, werken en 
inrichtingen aan eerste verweerdei· in 
diens hoeclanigheid van !murder, tot met 
de· dag van het verstrijken van het lmur
contract zouden hebben toebehoord, en clat 
hij bijgevolg het recht had de teruggave 
of de vervanging er van te eisen ; dan wan
neer, indien het herstel in het genot wordt 
toegestaan, het huurcontract wettelijk be
schouwd wordt als tussen partijen ge
schorst te zijn geweest van af de dug 
wanrop de huurder zijn goed heeft moec 
ten verlaten tot op de dag waarop hij te
rug in het genot er van gesteld wordt, en 
het dus voor clit tijdperk generhande uit
werking kan hebben, en dan wanneer het 
tegenstrijdig is enerzijds, te erkennen dat 
de wederzijdse verplichtingen van beide 
partijen tijdens de duur van de uitzetting 
van de !murder geschorst zijn geweest 
en Ciat eerste verweerder dus wegens de 
beschacligingen welke zich aan het ge
huurde onroerend goecl gedurend,e deze 
schorsing hebben voorgedaan geen enkele 
contr nctuele verplich ting he eft en ander
zijds, .dat de verhuurder krachtens zijn 
coritractuele verplichtingen nls verhuur
der desniettemin er toe zou gehouden zijn 
de bewuste beschadigingen te · herstellen, 
en doorclat het vonnis alzo : 1 o aan het 
herstel in het genot vnn de uitg-ezette 
!murder uitwerkingen en gevolgen toekent 
welke dit herstel wettelijk niet heeft en 
welke de uitwerkingen van de schorsing 
van het huurcontract en van de weder
zijdse verplichtingen <ler partijen tijdens 
het tijdperk van de uitzetting miskennen 
(schending van de artikelen 22 en 23 van 
de wetten houdende uitzonderingsbepalin
gen inzake huishuur, snmengeordend bij 
besluit van de Regent van 31 Januari 
1949, van de artikelen 30 en 31 van de 
besluitwet van 12 Maart 1945 en van de 
artikelen 1131, 1134,. 1146, 1147, 1148 en 
1184 van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° ten 
deze verkeerdelijk en ten onrechte de 
wetsbepalingen betreffende het huurcon
tract toepast, bijgevolg het tussen partijen 
gesloten huurcontract schendt en aan 
aanlegger een verantwoordelijkheid toe-

. schrijft zonder dat een contractuele of 
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andere fout hem ten laste kan gelegd 
worden· (schending· van de artilielen 1101, 
1107, 1126, 1131, 1134, 1135, -1136, 1137, 
1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1182, 
1184, 1302, 1303, 1315, 1370, 1382, 1383, 
1384, 1719, 1720, 1722, 1723 en 172[) van 
het Burgerlijk Wetboek); 3° ten 'slotte, 
in elk geval steunt op redenen welke te
genstrijdig zijn en niet bij machte om 
zijn beslissing te rechtvaardigen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
geroepen om uitspraak te doen over een 
betwisting nopens de betaUng van huis
huren voor een onroerend goed dat de 
lmurder (thans eerste verweerder) op 
10 Mei 1940 onder de dwang van de 
vijand verlaten heeft, maar waarvan hij 
weller in het genot is gesteld geweest, 
« voor recht zegt ([at eerste verweerder 
niet gehouden is tot enige betaling van 
huishuren of lasten ·ten belope van het 
bedrng van de werken het verlmurde 
om·oerend goed in de staat te herstel
len wnarin het zich op 10 Mei 1940 be
vond ll, dit wil zeggen, geschikt tot het ge
bruik bepaald bij beding nr 1 van het 
huurcontract van 2 Juli 1937 (en niet 1947 
:wals ten gevolge van een klaarblijkelijke 
materiele vergissing vermeld wordt) ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn beslissing motiveert en alzo op aan
leggers conclusies een passend antwoord 
verstrekt, door de termen in herinnering 
te brengen en de draagwijclte te omschrij
ven van artikel 23 van de snmengeordende 
wetten houdende uitzonderingsbepalingen 
inzake huishuur, hetwelk luidt als volgt : 
« zo hiJ (de rechter) beslist dnt de vroe
gere huurder in het genot van het goed 
moet worden herstelcl, wordt de huur 
beschouwd als geschorst geweest zijnde ... 
van af de dag waarop de huurder zijn 
goecl heeft moeten verlaten tot op de dag 
waarop hij terug in het genot er van 
wordt gesteld ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond met reden deze bepaling uitlegt in 
deze zin dat de schorsing van het huur
contract in dergelijk geval niet met een 
« verstrijking van het hum·contract ll 
mag gelijkgesteld worden ; dat zij in genen 
dele aan het bestaan van de overeenkomst 
afbreuk doet, en dat deze, bij het einde 
van de schorsing dient beschouwd als 
ipso facto weder in werking gesteld en 
zulks met aile beclingen en verplichtingen 
welke zij ten dage van de schorsing voor 
de partijen behelsde; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
hieruit logisch afgeleicl heeft dat indien 
op het ogenblik van zijn wederingenot
stelling de huurder tot zijn contractuele 
verplichtingen jegens de verhuurder ge
houden is en onder meer verplicht is de 
verschuldigcle huursommen te betalen, 

de verhuurder de wederkerige verplich
ting heeft een onroerend goed dat lot het 
bij het huurcontract 'bepaalde gebruik 
dienstig zij ter beschikking van de huur
der te stellen ; 

Overwegende clat, in strijd met hetgeen 
aanlegger beweert, het vonnis zich niet 
tegenspreekt door enerzijcls te verklaren 
dat de wederzijclse verplichtingen van 
beide partijen gedurende het uitzettings
tijdperk geschorst zijn geweest en door 
anclerzijds te beslissen clat de verhuurder 
tot zijn contractuele verplichtingen gehou
den is, en de last dient te dragen van het 
herstellen van het onroerend goecl in de 
staat waarin het zich ten tijde van de 
schorsing van het huurcontract bevond; 

Overwegende :immers, dat indien de ver
lmurder, tijclens het uitzettingstijdperk, 
van zijn contractuele verplichtingen je
gens de lmurder bevrijd is, niettemin, 
bij het weder in werking treclen van het 
huurcontract, de verplichting op hem blijft 
rusten er voor te zorgen dat de huurder 
het onroerend goed zal li:unnen gebruiken 
in de omstancligheden waarin dit gebruik 
bij contract voorzien is geweest, tenware 
hij aantoont dat het niet-nakomen van 
deze verplichting voortvloeit nit . een 
vreemde oorzaak die hem niet kan ver
weten worden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het beginsel van deze bevrijdingsoorzaak 
niet betwist, zoals aanlegger het verkeer
delijk verklaart, doch dat het vaststelt 
dnt deze, in de onderstelling zelfs dat 
cle beschacligingen aan de vijandelijke be-· 
zettenl' zouden moeten geweten :worden, 
niet bewijst, dat zich in onderhavig geval 
een geval van overmacht heeft voorge
daan 'welk de verhuurder van zijn ver
plichtingen ontslaat; dat het vonnis inte
gendeel vaststelt clat aanlegger volledig in 
kennis vail deze beschacligingen was ge
stelcl geweest toen zij zich voordeden, en 
clat hij niets blijkt gedaan te hebben om 
ze te verhinderen; 

Dat derhalve geen enkele van de in het 
tweede en het derde middel uiteengezette 
grieven gegrond is ; 

Over het vierde micldel : schending van 
de artikelen 1101, 1107, 1126, 1131, 1134 
en 1135, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 van 
de Gronclwet, doordat het bestreclen von
nis, hoewel vaststellencl of althans niet 
ontkennend dat er bij het litigieuze huur
contract van 2 Juli 1937 een tegenbrief 
bestond, luiclens welke eerste verweerder 
alle om het even welke herstellingen ge
clurende heel de duur van het huurcon
tract te zijnen laste nam, nochtans de toe
passing in onderhavig geval van dit be
ding van het hum·contract ter zijde heeft 
gestelcl, onder het voorwendsel dat de li
tigieuze beschadigingen .zich in de loop 
van de schorsing van het huurcontract 
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en niet tijdens de duur er van· zouden 
voorgedaan hebben, en dat de werken, 
waarvan eerste verweerder de uitvoering 
vorderde,. ten doel zouden hebben het oi1-
roerend goed weder in zoclanige staat te 
stellen dat het bij de overeenkomst be
paalde genot er van zou mogelijk zijn en 
derhalve geen op de huurder rustende 
herstellingen zouden uitmaken, en des
ondanks aanlegger wegens zijn contrac
tuele verhuunlersverplichtingen · er toe 
veroordeelt de herstelling van deze be
schadigingen te bekostigen, aldus door 
een tegenstrijdigheid tussen motieven 
welke met het ontbreken er van gelijk
staat, een afwijking van de overeenkomst 
tussen partijen aannemencl die het mis
kennen insluit van de verplichte uitwerk
selen er van en van het geloof verschul
digd aan het geschrift dat het bewijs van 
het bestaan van de overeenkoinst levert : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de last 
van de herstellingen welke eerste ver
weerder bij tegenbrief van 6 Juli 1937 
op zich heeft genomen, enkel betrekking 
had op-de werken. die gedurende het huur
contract zouden blijken nodig. te zijn, en 
dat de beschacligingen waarvan cle herstel
Jing word!; geeist, zich ti,idens cle schor
sing van het lmnrcontract hebben voor
gedaan; 

Dat blijkens het op het tweede 'en het 
derde middel verstrekte antwoord eerste 
verweerder dus niet tot cleze herstellin
gen gehouden was, en dat het dus gener
lei tegenstrijdig is de bekostiging er van 
aan aanlegger OD te leggen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

12 Juli 1951. - 1• kamer. - Voo1·zute1· 
en Ve1·slaggever, H. Wouters, voorzitter. 
- Gelijkluidencle concl-us·ie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. DeJa
croix en Hermans. 

1• KAMER.- 12 Juli 1951 

HUUR. - HUISHUUR. - VERLENGING. 
BEVOORR.ECHT R.EGIME DOOR DE WETTEN HOU
DENDE· UITZONDERINGS!lEPALINGEN IN ZAKE 
HUISHUUR INGEVOERD 'l'EN VOOR.DELE VAN 
DE HUUHDER VAN EEN ONHOEHENO GOEO DAT 
VOOR ·DE EXPLOITATIE VAN EEN HANDEL OF VAN 
EEN NIJVERHEID IlESTEMD IS. - WETTEN SA
MENGEORDEND OP .31 JANUARI 1949, AR.TI
KEL 43. - REGIME VOOR.IlEHOUDEN VOOR. DE 
HUURDER DIE HET CONTRACTUEEL RECHT BE
Z,IT .IN HET ONROER.END GOED EEN HANDEL OF 
EEN NIJVERHEID TE EXPLOITEREN. 

H et oevoon·e()ht _verlenging_sreu-i1ne doo1· 
de wetten houdende ttitzonde1·ingsbetJa
linge-n ·inzake h·ztishtttt1' irigevoerd ten 
·voordele van de hmwder van een on
roe-rend goed dat V001' de ewploitatie 'van 
een handel of een nijve1·heid 1Jestemd is 
( op 31 J anuaTi 1949 samengeo1·dende wet
ten, aTt. 43, gewijzigd clo01· de wet pan 
31 Mei 1949, a1·t. 1, de wet van 22 De
cember 1949, a1·t. 2, en cle wet van 
30 Jwn,i 1950, aTt. 3), was voo1·1Jehouclen 
voor cle htttwder, die het cont1·actueel 
1·echt 1Jezit in het o1woerencl goecl een 
hanclel of een nijverheid te ewploiteTen, 
met witsluiting van degene die, het on
roe1·end goecl ten dienste van waning in 
htttw genomen hebbende, slechts tot het 
erin d1·ijven van een handel tocgelaten 
was geweest bij w·ijze van een eenvou
cl-ig gedogen welke peen wijziging mecle
b1·engt vwn de ee1·ste bestemming, die 
lloo·r cle twij getl!i-te w-il van cle 1Ja-rtijen 
bevestigd en gehandhaafcl was getveest. 

(STEPHANI, T. GODEFROID.) 

ARREST. 

HET HOF;. - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 .Juli 1950 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 43, en inzonderheid 43, 
alinea 1, van de wetten houdende uitzon
deringsbepalingen in zake huishuur, sa
mengeordend bij besluit van de Regent 
van 31 Januari 1949, gezegd artikel 43 
achtereenvolgens gewijzigd bij /artikel 1 
van de wet van 31 Mei 1949, artikel 2 van 
de wet van 22 December 1949 en artikel 2 
van de wet van 30 Juni 1950 tot wijziging 
van de wetten houdende uitzonderingsbe
palingen in zake huishuur, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat aanlegger zich niet op het voor
deel van gezegd artikel 43 kan beroepen 
onder het voorwendsel dat het litigieuze 
onroerend goed hem als woning verhuurd 
geweest is ; dat de overeenkomst van 
27 October 1947 waarop aanlegger zich be
roept om te bewijzen dat de bestemming 
van het onroerend goed in de loop van 
het huurcontract met instemming van de 
partijen gewijzigd geweest is, daaren
tegen duidelijk aantoont dat hun gemeen
schappelijk voornemen is geweest het 
drijven van een kleine zaak in kruide
nierswaren eenvoudig, ad ntltttm- herroep
baar, te g·edogen zonder dat zulks, i1Jso 
facto, de wijziging kon ten gevolge heb
ben van de eerste bestemming, welke .uit
drukkelijk door de vrij geuite wil der_ 
partijen bevestigd en ge.handhaafd werd, 
waardoor aan de huurder verboden werd 
zich te beroepen OD het recht van befrek
king van een tot koophanclel clienend 
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woonlmis, clan wanneer het bij gezegd, 
artikel 43 toegestane voorcleel, niettegen
staancle elk strijdig heeling of elke strij
clige overeenkomst uitwerking heeft zoclra 
bet onroerend goed feitelijk op uitdrnk
lrelijke of stilzwijgencle wijze voor de 
exploitatie van een hanclelszaak gebruikt 
wordt, zelfs inclien de verhuurcler mocht 
verklaard hebben !lat hi.i deze exvloitatie, 
bi.i wijze van eenvouclig geclogen, toeliet 
(schending van de artikelen 1 en 43 van 
gezegde samengeordencle wetten) ; clat het 
vonnis daarenboven niet vaststelt dat {le 
toekomstige verweerster de nan aanleg
ger gegeven toelating, om de handelszaak 
te clrijven in het onroerencl goecl, zou her
roepen hebben noch bijgevolg dat de lo
lmlen niet meer voor de exploitatie van 
een lwndelszaak zouclen mogen g·ebrnikt 
worden· (schencling van dezelfde bepalin
gen en van artikel 97 van de Gronclwet) : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat Iuiclens artikel 43 van 

de wet ten lwuclenele uitzonderingsbepa
Iingen in zake huislmnr, samengeorclencl 
bij besluit van de Regent van 31 Januari 
1!!49, onder voorbehoud van de toepassing 
van de artikelen 6, paragraaf 1, 8, lid. 3, 
en van de artikelen 22 tot 24, bet genot 
van de wettelijke verlenging enkel we
gens het niet naleven van de verplichtin
gen, cUe uit de huurovereenkomst en· uit 
de wet voortvloeien, kan onttrokken wor
den aan iecler lmurder van eim goed dat 
geheel of ten dele, uitdrukkelijl;; of stil
zwijgend tot het drijven van een handel 
of nijverbeicl bestemcl is; dat deze bepa
ling client gei:nterpreteercl in cleze zin dat 
het genot er van aileen aan de huurder 
toekomt die zich vermag te beroepen op 
het contractueel recht om in de gehuurde 
lokalen een handel of een nijverheid te 
clrijven; clat zij niet toepasselijk is in 
geval de huurder slechts bij wijze van 
een eenvoudig geclogen en dienvolgens op 
volstrekt precaire wijze de toelating lweft 
in een onroerend goecl, dat als woning is 
verhunrd, handel te drijven; 

Overwegende clat het bestreclen vonnis 
vaststelt dat bewust lmis als woning ver
hnurcl is geweest en dat de overeenkomst 
van 27 October 1947 welke nanleg·ger in
roept « om te bewijzen dnt de bestem
ming van het onroerencl goecl in de loop 
van het huurcontract met instemming der 
partijen gewijzigd geweest is, daarente
gen duiclelijk aantoont dat hun gemeen
schappelijk voornemen is geweest eenvou
dig, en cul n.ut·u.m herroevbaar, het clrijven 
van een kleine zaak in kruidenierswaren 
te gedogen zonder clat zulks itJso facto de 
wijziging ten gevolge kon hebben van de 
eerste bestemming, welke uitclrukkelijk 
bevestigcl en gehandhaafd werd door de 
vrij geuite wil cler partijen, waardoor 
aan de huurcler verboden werd zich op 

het recht van betl;ekking van een tot 
koophandel dienend woonhuis te beroe
pen )) ; dat de rechtbank derhalve te recht 
geweigerd heeft in de zaak gezegd arti
kel 43 toe te passen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
·clel naar recht faalt; 

Over het tweNle onderdeel ; 
Overwegende dat aanlegger, in de con

clusies welke hij in boger beroep genomen 
heeft, er zich toe beperkte in rechte te 
beweren dat hij << door artikel 43 van de 
wet over de huishuren beschermd wordt >> 
en « dat avpellante (thans 1;erweerster) 
daartegen vruchteloos inbrengt dat de toe
luting om handel te drijven enkel ter bedl? 
zou verleend geweest zijn >); dat hij het 
feit niet heeft ingeroepen dat de toelating 
om de handel te drijven niet ingetrokken 
was geweest; dat de rechtbank in deze 
omstancligheclen de l1erroepiug dler toe
luting niet hoefde vast te stellen; 

Dat het tweede onclerdeel van het mid
del niet kan aangenomen worclen; 

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

12 Juli 195L - Je kamer. - VoonzUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1'slaggever, 
H. Smetrijns. - aelijlcluiflencle C01Wl1tsie, 
H. Colanl, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Simont en Struye. 

l ° KAMER. ~ 12 Juli 1951 

LEGER. - S~l'AND EN BEVORDERING VAN DE 
OFFICIEREN.- WET YAN 15 SEPTEMBER 1924, 
ARTIKEL 5, 4°. - STAND VAN DE OFFICIER 
KRIJGSGEVANGENE. - BEGRIP. 

IncUen een zelce1·e ctan fle lr;rijgsgevangene 
gelaten vdjheicl hem 11-iet nooclzalcelij lc 
cleze hoeclanigheicl ontneemt, mag fle 
ojficier~ clie, lcrijgsgevanr1en genomen 
zijnfle geweest, v?"ijgestelfl we1·fl onder 
cle enige ve1·plichting zich regelmatirt 
bij fle vijanfleUjlce overlwicl am~ te bie
clen, zich ni.et beroepen otJ cle stanfl 
van niet in werlcelijlwn clienst zijncle 
wegens gevangenschap, voo1·z·ien bij arti
lcel 5, 4o, 1mn fle wet vcm 15 September 
19'24 bekeffencle fle sta.nfl· en fle bevonle-
1'-ing van fle ojficie1·en. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERTE 
VAN LANDSVERDEDIGING, •r. VERHAEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 
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Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondet, 1, 2, 3, 
5, 18 van de wet van 15 September 1924, 
oetrefl'encle de stand en de bevordering 
der officieren, 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 25 Juni 1931 houdende het re
glement over de weclclen, soldijen en 
allerlei vergoedingen, alsmecle over de 
rechten van het leger- en gendarmerie
personeel en de toekenningen en verstrek
kingen in geld en in natura (hoofclst. I, 
Algemeenheclen, nrs 1 en 46), van de 
artikelen 1 en 2 van het besluit van de 
secretaris-generaal van het Ministerie 
van financHln van 23 .Juli 1940 betrefl'ende 
de voorschotten op weclclen en lonen aan 
oeroepsmilitairen en gelijkgestelden als
ook aan hun families, 1, 2 en 3 van het 
besluit van 29 ~1aart 1941 van de secre
taris-generaal van llet Ministerie van 
financien, tot regeling van de rechten cler 
officieren, bezoldigcle beroeps111ilitairen, 
1oontrekkencle werklieclen en hun recht
hebbenden, 1, 2, 3, 4, (), 7, ll van het be
sluit van de Regent van 15 Februari 1946, 
houdende toekenning nm voorschotten op 
weclden of lonen aan de rechthebbenclen 
van de militairen en de loontrekkencle 
werklieden van de militaire inrichtingen, 
clie Juijgsgevangen en nog niet naar hnn 
vaderland teruggezonden zijn, van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, vaststellencl 
clat verweerder deel uitmaakte van het 
Belgisch leger dat op 24 Mei 1940 de wa
pens neerlegde en clat hij, geclurencle de 
bezetting van het land door de vijancl, 
zonder betrekking in Belgie is gebleven, 
het vonnis van de Rechtbank van eerste 
nanleg te Antwerpen bevestigcl heeft, 
waarbi.i eiser veroordeelcl werci 0111 aan 
verweercler tot slot van 1'ekening van zijn 
gedurencle de oorlog vercliende bezolcligin
geu de som van 104.409 fr. 98 met de ge
rechtelijke interesten te betalen om reden 
dat verweerder 50 t., h. als voorschot op 
zijn jaarwedden ontvangeu heeft, en 
wegens gevangenschap buiten werkelijke 
dienst was, en doorclat het bestreden ar
rest verweerder als krijgsgevangene offi
cier beschouwd heeft, clan wanneer ver
weerder de grondslag van zijn recht niet 
l1eeft bewezen, dat, vermits hij gedurende 
{le bezetting zoncler betrekking was, hi.i, 
noch krnchtens de wet van 1924 noch 
krachtens het reglement van 1941, op zijn 
bezoldiging recht had, dat verweerder in 
de besluiten van 1940, 1941, 1942 en in het 
besluit van de Regent van 15 Februari 
1946 het bewijs niet kan halen dat een 
bezoldiging hem verschnldigd was vermits 
de secretarissen-generaal de macht niet 
hadden de wet van 1924 te wijzigen en 
dat zij er zich toe bepaald hebben, met 
een humanitair doel, zekere betalingen 
toe te laten aan hen clie zich in het geval 

VERBR., 1951. - 44 

van verweerder bevonden; dat er, daaren
boven, geen spraak kan zijn van voor
schotten daar waar 'geen enkele som ver
schuldigd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt clat verweerder « beroepsofficier 
zijncle, nadat het Belgisch leger de wa
pens neergelegd had, krijgsgevangene ge
nomen werd ; da t hij niet naar Duitsland 
werd vervoercl op voorwaarde zich regel
matig bij de Duitse overheid aan te bie
den ll; dat het arrest, gelet op cleze feite
lijke omstandigheclen, beslist dat artikel 5, 
4°, van de wet van 15 September 1924, 
welk het geval voorziet van de officier 
« buiten werkelijke dienst 0111 reden van 
gevangenschap ll, clit wil zeggen die 
<< krijgsgevangene of oorlogsgeinterneer
cle ll is, op verweerder toepasselijk was; 

Overwegencle clat het micldel er op wijst 
clat het feit na zijn gevangenneming in 
vrijheid gesteld geweest te zijn, aan ver
weerder zijn hoeclanigheicl van krijgsge
vangene heeft doen verliezen; 

Overwegende wel is waar dat een ze
kere vrijheid welke aan de krijgsgevan
gene wordt gelaten hem deze hoedanig
heid niet noodzakelijk ontneemt ; 

Maar overwegende dat de verplichting 
zich regelmatig bij de Duitse overheid 
aan te bieden, enige voorwaarcle die vol
gens het arrest aan verweerder bij zijn 
invrijheidstelling opgelegd wenl, geen clus
clanige vrijheidsbelell1111ering uit111aakt rlat 
de onder die enige voorwaanle op vrijP 
voet gestelcle otfider, zich op de hoedanig
heid van << krijgsgevangene ll, naar de zin 
van artikel 5, 4°, van de wet van 15 sep
tember 1924 mag beroepen ; 

Overwegencle dat het 111iddel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden. overgeschreven in de re
gisters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding ervan zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Bof van beroep 
te Gent. 

12 Juli 1951. - 1e kamer. - Voo,rzitte1· 
en Verslaggever, H. Wouters, voorzitter. 
- Stt·ij(/iige conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. - Plei
tC1'8, HH. Besteau en Delacroix. 

VACANTIEKAMER. - 20 Juli 1951 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING. - BEKLAAGDE BEWEREl'iDE 
OAT DE BURGERLIJRE PARTI,J EEN ONVOOR
ZIOHTIGHEID BEGAAN HEEFT DIE DE DOOH 
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HAAR GELEDEN SCHADE HEE~'T VOORTGE
llRACHT. --,- ARREST DAT DEZE AANSPRAAK 
VERWER.PENT OMDAT 'ZIJ DOOR BEKLAAGDE 
NmT llEWEZEN WORD'!'. - 0NWETTELIJKE 
llESLISSING. 

2o VERBREKING. - UITGESTREK'l'HEID. 
~ VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. - VERBRE· 
KING. - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJK 
VEBANTWOORDELI.JKE PARTIJ ZONDER VOOR
WERP. BURGERLIJK VERANTWOORDE
LIJKE PARTIJ DIE ZICH ONREGELMATIG HEEFT 
VOORZIEN. - KOSTEN TEN HAREN LASTE. 

1 o W anneer belclnagde beweert dat h·ij 
n-iet geheel voor de doo·r cle b~wgerlijlce 
p1wUj .gele1len schacle vernntwo01·cleUjk 
kwn gestelcl worden, omclat zij zelf 
een onvo0'/·z·ichtighei1l begaan heeft, 
die tot het vm·oo1·zalcen va11 de schafle 
b'ijgeflragen heeft, 1veige1·t het an·est 
·tvetteUjk fleze bewe'l'ing te wee1·ho~tclen 
i.n.£lien geen enlcel element Vftn fle zaalc 
toelftett e·r geloot aan te hechten, doch 
beslist het onwetteUjlc flat in gevftl van 
tw·ijfel over het besta1tn van deze on
voo1·zicht'i,qheid, het leveren Vftn het be
w·ijs ervan op beklaagcle ~-~tst (1). 

2° . W anne.e·r fle verb1·elc-ino(1 van cle beslis
s·ing va11 vemonleling op de voorziening 
van belclaagcle wo1·clt uitgesprolcen, 
·1vorclt cle besUssing van het a1-rest, flat 
een pfwtij voo1· deze veroorcleling bu1'
rfe!·lijlc verant_woonleUjlc is; zonfle1· voor
werp, zelfs inilien cle voorziening Vftn 
deze lnatste pft•rUj niet ontvanlcelijlc is; 
cloch ·i·n flit laatste geval clmagt cle 
1mrrwrU.ik ve1·antwoonlelijlce partij de 
least en vfin ha.fM' voo1·ziening {2). 

(I)ALAU, T. BRUYNINCKX.) 

ARREST. 

HE'£ HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 J anuari 1951 door het Hof 
van beroep te· Brussel gewezen; 

I. Over de voorziening van beklaagde : 
Over het enig middel : schending yan de 

artikelen 97 van de Grondwet, 418, 420 
van het Strafwetboek, 32, 33, 35, 36, 85, A, 
van het verkeersreg·lement, 1 o doordat het 
bestreden arrest de verantwoorclelijklleicl 
van eiser rechtvaardigt cloor te verkla
rem << clat het niet aanneembaar is clat een 
ervaren autovoercler met een snelheid 
van 60 kilometer per uur zou rijclen wan
neer ·zijn geziclltsveld slechts vijftien me
ters kan bedragen; dat llet voorbijrijclen 

(1) Verbr., 12 Februari en 11 Juni 1951 (Bull. 
en PASIC., 1951, I, 373 en 702); zie ook verbr., 
3 November 1947 (A1'1'. Ye>·b1·., 1947, blz. 346, 
en nota 1, blz. 347; Bull. en PASIC., 1947, I, 

op een ,baan met druk verkeer van .een 
ancler in beweging zijnde autovoertuig 
een groot verznim aan vooruitzicllt of 
voorzorg zou uitmaken, daar hij zich 
niet kan vergewissen of de baan aan zijn 
linkerzijde over een volcloende lengte vrij 
is om alle gevaar voor ongevallen te 
vermijden )), zonder de besluiten van eiser 
te beantwoorden, dan wanneer ener11~jcls 
llet hof aangenomen lleeft dat llet' .ge
ziclltsveld van betichte llonclerd meter be
droeg en anderzijcls beticllte er in zijn 
besluiten op gewezen had dat « de onver
licllte auto van de burgerlijke partij voor 
hem een onvoorzienbare llindernis uit
gemaakt heeft )) ; 2° doordat llet bestreden 
arrest, beslissende over de burgerlijke 
vordering, eisers verdediging· verwerpt 
met te verklaren « dat llet door IH~t v'66r 
het hof geclaan onuerzoek niet bewezen 
is geworden dat de auto vnn de burger
lijke partij niet verlicht was )), dan wan
neer het llof - gelet op eisers besluiten 
die door getuigen in llet onderzoek en 
voor de eerste rechter gednne verklariu
gen inriepen - zicll niet ermede kon;ver
g·enoegen slecllts « llet v66r het llof ge
dt1ne onclerzoek )) in aanmerking te nemen, 
maar, daarenboven, met alle bestandde
len van de bundel moest rekening bon
den, en dan wanneer, overig·ens, de twijfei 
nopens de verlichting van het voertuig 
van de burgerlijke partij ten voordele 
van de beticllte, dit· is vnn ·eiser diende 
geinterpreteerd : 

Overwegende dat, voor zoveel llet bet 
arrest verwijt zich tegen te spreken door 
terzelfdertijd aan · te nemen {lat llet ge
ziclltsveld van de eerste aanlegger slechts 
« vijftien meter )) en « llonderd meter )} 
bedroeg, llet middel in feite niet opgaat; 

Overwegende dat, verre van aan te ne
men clat dit geziclltsveld slechts vijftien 
meter bedroeg, het arrest de reden. op
geeft waarom {leze bewering van aanleg
gers conclusies niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat, in zover llet llet ar
rest verwijt onwettelijk de bewering van 
aanleggers dat het voertuig van de bur
gerlijke vartij niet verlicht was van de 
hand te llebben gewezen, llet midclel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is 
wat de beslissing over de publieke vor
dering betreft ; 

Dat inderdaad, uit de vaststellingen 
van bet arrest blijkt dat het de straf
rechterlijke veroordeling welke bet uit
spreekt, op de bescllouwing steunt dat 
eerste aanlegger een onvoorzichtigheid 
lleeft begaan, welke llet ongevallleeft ver-

458, en nota 3); 2 Mei 1949 (Bull. en P~$IC., 
1949, I, 329). 

(2) Verbr., 2 Juli 1951 (Bull. en PASIC., 1951, 
I, 760, en de nota onder dit arrest). 
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oorzaakt, met voor te steken zonder zich 
te vergewissen of de bilal,l aan· de lin
kerzijde vrij was, hoewel hij over een 
gezichtsveld beschikte dat volstond om 
het voertuig van de burgerlijke partij 
op te. merken, zelfs, indien dit voertuig 
niet verlicht was ; 

Overwegende echter, dat om de g·ehele 
herstelling van de dOor de burgerlijke 
partij geleden schade ten laste van de 
aanleggers te leggen, het arrest hierop 
steunt « dat het niet bewezen is geworden 
door het v66r het hof gedaan _onderzoek 
dat de auto van de burgerlijke partij niet 
verlicht was ll ; 

Overwegende dat dit motief dubbelzin
nig is, daar het de vraag onzeker laat 
of het hof van beroep met de bewering 
van beklaagde geen rekening heeft willen 
houden omdat geen enkel element van de 
zaak toeliet daaraan geloof te hechten, 
ofwel ·of het onwettelijk heeft beschoi:twd 
dat, in geval van twijfel nop€ms het be
staan van een onvoorzichtigheid van de 
burgerlijke partij, welke tot het veroor
zaken van de door deze geleden schade 
bijgedragen heeft, het bewijs van derge
lijke onvoorzichtig·heicl op beklaagde 
rusten; 

Waaruit volgt dat de beslissing gewe
zen over de vordering van de burgerlijke 
partij artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de publieke vordering betreft, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
-de wet is; 

II. Over de voorziening van Jowa, bur
gerlijk verantwoordelijke partij ; 

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening aan de partijen waartegen zij ge
richt is niet heeft doen betekenen; dat 
de voorziening dienvolgens niet ontvan
kelij)l: is (Wetboek van strafvordering, 
art. 418); 

Maar overwegende dat de verbreking 
van de op de vordering van de burger
lijke partij ten laste van beklaagde uitge
sproken veroordeling alle voorwerp ont
neemt aan de beslissing van het arrest 
dat Jean· J owa voor deze veroordeling 
burgerlijk vel.'antwoordelijk verklaart; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest voor zoveel het op <le vordering 
van de burgerlijke partij ten laste van 
Daniel Balan veroordelingen uitspreekt, 
{]e beslissing waarbij Jean Jowa voor deze 
veroordelingen burgerlijk verantwoorde
lijk wordt verklaard, alzo geen. voorwerp 
meer hebbende; verwerpt voor het ove
rige 'de voorziening van Balan alsook 
deze van Jowa; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden 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; veroordeelt Balan tot 
de helft der kosten van zijn voorziening, 
de andere helft ten laste van di:Y burger
lijke partij blijvende; veroordeelt Jowa 
tot de kosten van zijn voorziening; ver
wijst de zaak alzo beperkt naar het Hof 
van beroep te Gent. 

20 Juli 1951.- Vacantiekamer. - Voo·r
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve·rslaggevm·, H. Bayot. - GeUjTcluidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleiter, 
H. della Faille d'Huysse. 

VACANTIEKAMER.- 20 JuJi 1951 

HOGER BEROEJP. - STRAFZA:KEN. - Ho
GER BEROEP DOOR BEKLAAGDE ALLEEN. - VER
ZWARING VAN DE VEROORDELING TOT DE KOSTEN 
VAN EERSTE AANLEG. - ONWI~TTELIJKHEID: 

Op z·ijn en7cel beroep, mag de belclaagde 
niet tot al de Tcosten van de p11blielce 
vonlet·ing in eerste aanleg ve·roordeeld 
worden, dan wanneet· het beroepen von
nis hem slechts tot een deel van. deze . 
lcosten veroordeeld heeft (1). 

(VOET, T. VENNOOTSCHAP BUYSE-VANDE WEGHE.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op de 11 April 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Kortrijk ; 

a) .A:angaande de. beslissing gewezen 
over de publieke vordering : 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikel 202 van 
het Wetboek van strafvorclering gewijzigd 
door artikel 7 van de wet van 1 Mei 1849 
en van het advies van de Raad van State 
del. 12 November 1806 : 

Overwegende dat de eerste rechter aan
legger tot een geldboete van 25 frank 
heeft veroordeeld en hem in de helft der 
kosten heeft verwezen; dat aanlegger ai
leen tegen clit vonnis lloger beroev heeft 
ingesteld ; · 

Dat uitspraak doende op clit hoger be
roep het bestreden vonnis aanlegger in de 
op beide aanleggen ontstane gerechtskos
ten heeft verwezen en aldus de toestand 
van aanlegger op diens hoger beroep ver-

(1) Verbr., 27 December 1949 en 16 Januari 
1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 273 en 316). 
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zwaard lweft en dienvolgens de in het 
middel aangecluide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Overwegende bovendien dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en da t de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

7J) Aangaande de beslissing gewezen 
over de vordering van cle burgerlijke. 
partij : 

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

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis cloch alleen voor zoveel het aanleg
ger in al de op beide aanleggen ontstane 
gerechtskosten heeft verwezen; verwerpt 
<le voorziening voor het overige; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van cle Rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk en dat mel
cling er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak alzo beperkt naar 
de Oorrectionele Rechtbank te Oude
naarde. 

20 Juli 1951. - Vacantiekamer. - VooT-
. zUter·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -

Ver·slctggeve·r, H. Simon. - Gelijlcl·niclencle 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER. ~ 20 Juli 1951 

1° MIDDELEJN TOT VERBREJKING. -
S·rRAFZAKEN. - l\1IDDEL EEN GEBREK AAN 
AN1'WOORD OP DE CONOLUSIES AANVOERENDE. 
- ZONDER NADERE BEPALING. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

2o GEMEENTEREJGLEMENT .. - BEKEND
:~>IAKING. - WIJZE. 

3° GElMElENTEREGLElMENT.- BEREND
MAKING. - BEWIJS. 

4° GElMElENTElREGLEMElNT. - VERBOD 
VOOR\VEHPEN OP Dl!: OPENllARE VYEG •_rE Vl~R

KOPEN. - EJSSEN'fiEEL TIJDELIJJ:{ VERBOD. -
VEREIST VOOH DE HANDHAVING VAN DE OPEN
BARE OHDE EN RUST. - REGLEIHEN'l, DOOH 
m1 GEMEENTERAAD UITGEVAARDIGD. - 'VET
TELIJKHEID. 

1 o Is niet ontvnnlcelijk het mi(lclel nfge
leicl 'ltit een ge7Jr·elc aan cmtwoonl op 

(1) Verbr., 14 Maart 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 203); 13 Maart 1950 (ibid., 1950, I, 500) 
en 8 Januari 1951 (AlT. Ye,•ln·., 1951, biz. 239; 
Bull. eli PASIC., 1951, I, 287), 

cle conclusies; wanmeer het cle eis, het 
·verweet· of cle emceptie, waamp niet 
geantwoorcl wercl, niet aancl·uiclt (1). 

2° De uemeentet·eglementen moeten b-it 
m·iclclel vwn aflcoruligingen en aanpla lc" 
7C'ingen 7Jekencl rJemaa.lct 7Vonlen (2). 
(Gemeentewet, art. 102.) 

3° Hij gebrelc ct.ctn koninlclijk besl1rit -waar-
7Jij cle w-ij,<:e oepanlcl wonlt -wa.ctr·op het 
feit en cle clatmn van cle 7Jelcendmalcinrf 
vctn de gemeente1·eglementen moeten 
·vctstgestelcl wonlen, rnag het 7Je·wijs van 

. cleze 7Jelcenclrnnking ·clam· alle wettelii ke 
7Jewijsmiclclelen gelevenl wonlen>· de 
hoven e·n r·echtba.n1cen rnogen 1.vettelijl,, 
een ctttest van de 1Jnrqemeeste1· be
scho·uwen ctls cler·gelijlc betbijs uitma
lwncl (3). (Wet van 30 December 18S7, 
art. 21.) 

4° Het essen.Ueel U;iclelij/,; vet·1Jod, voor
tverpen op cle openba·re weg te vedwpen, 
mctg lloor cle gemeentenwcl 1t.itgevaa,.r
(z.igcl. worclen wannee·r de hanclhavinq 
·van cle openbwre orcle en rnst clm·geUjlte 
rncuttregel vereist (4). (Wet van 17-24 Au
gustus 1790, art. 3 van titel XI; Gemeen
tewet, art. 7S.) 

(ANDRIES.) 

AHREST. 

I-IET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Mei 1951 in hoger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Veurne; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat uit 
cle vergelijking van de zo v66r de eerste 
recllter nls v66r de rechter in lloger be
roep genomen conclusies blijkt dat het 
bestreden vonnis al de door aanlegger 
ingeroepen rechts- en feitelijke argumen
ten niet beantwoord heeft : 

Overwegende clat aanlegger de verdedi
gingsgronden niet opgeeft welke het be
streclen vonnis, volgens hem, zou nagela
ten hebben te beantwoorden; dat clit ge
brek aan nauwkeurigheid het Hof in de 
onmogelijkheid stelt het middel te beant
woorden; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikel 102 van de Gemeentewet en van 
het koninklijk besluit van 12 November 
1849, doordat uit het bestreden vonnis 
blijkt dat het gemeentereglement van de 
Stad Diksmuide van 11 Augustus 195(} 
niet vermeld is als in het claartoe bestemd 
register bekendgemaakt clan wanneer 
voormelde wetsbepalingen een volledig· 

(2) en (3) Verbr., 8 J\IIei 1905 (Bull. en PAsrc., 
1905, I, 216). 

(4) Verbr., 7 October 1901 (B-ull. en PAS!C., 
19()1, I, 366). 
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stelsel ter bekenchnaking van de genieen
tereglementen inrichten en dat, bij gemis 
van zoclanige vermelding in het regis
ter, het bewijs van een wettelijke bekend
making van het reglement niet geleverd 
is en clit reglement niet kan worden toege
past: 

Overwegencle dat, blijkens het bestreclen 
vonnis, het gemeentereglement van de 
Stad Diksmuide van 11 Augustus 1950 in 
onderhavig geval niet in het bijzonder 
bij koninklijk besluit van 12 November 
1849 voorgeschreven register ingeschreven 
geweest is; 

Dat aanlegger hieruit afieidt dat, ver
mits het niet regelmatig bekendgemaakt 
geweest is, gezegd reglement geen bin
dende kracht heeft; 

Overwegende dat, luWens artikel 102 
van de gemeentewet, de gemeenteregle
menten door middel van afkondiging en 
aanplakking bekendgemaakt worden; dat 
het bekendmaken en de clag van de 
bekenclmaking op de bij koninklijk be
sluit bepaalcle wijze moeten vastgesteld 
worden; 

Overwegende dat geen enkel koninklijk 
besluit; genomen ter uitvoering van arti
kel 21 van de wet van 30 December 1887, 
tot dusver de wijze heeft bepaald waarop 
het feit en de datum van de bekendma
king van de gemeentereglementen moeten 
worden vastgesteld; dat derhalve het be
wijs van clit feitelijk element door alle 
wettelijke bewijsmiddelen mag bijge
bracht worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de bekendmaking door af
Iwndiging en aanplakking geschied is ; dat 
het deze vaststelling grondt op een for
meel attest afgeleverd door de bnrge
meester van de Stad Diksmuide; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dergelijk . attest wettelijk heeft lmnnen 
beschouwen als bewijs uitmakend van de 
bekendmaking van het gemeenteregle
ment; 

Dat het middel i::taar recht faalt; 
Over' het derde middel : schending van 

de bepalingen van de Grondwet betref
femle de vrijheid van gedachten, van de 
drukpers en van handel en nijverheid, 
cloordat het reglement van 11 Augustus 
1950 er zich niet toe beperkt enkel het ver
kopen op de openbai·e weg van een bepaald 
voorwerp te verbieclen, maar in algernene 
bewoordingen het verkopen verbiedt van 
om het even welk voorwerp, en op geheel 
het grondgebied van de stacl, zonder on
derscheid te maken tussen: de partictUiere 
eigenclommen en het publiek domein : 

Overwegende dat artikel 3 van het po
litiereglement waarvan toepassing op aan
legger gemaakt werd, iedere verkoop ov 
de. openbare weg van voorwerpen, en on
der meer van drukwerken, op 19 en 20 Au• 

gnstus 1930 verbiedt; dat deze maatregel 
ter handhaving van de openbare rust en 
orde getroffen werd ; 

Dat zulk verbod, essentieel tijdelljk 
en tot de openbure plaatsen bepcrkt zijn
tle, geen schending uitmaakt van enige 
wetsbepaling en, krachtens artikelen 3 
van titel XI van de wet van 17-24 Augul'
tus 1790 en 78 van de gemeentewet, door 
de gemeenteraad kan uitgevaarcligd wor
den wanneer de handhaving van cle open
bare orde en rust zulks vereist · 

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

het gemeentereglement van 11 Augustm; 
1950, doordat dit reglement enkel kan toe
gepast worden op feiten gepleegd op de 
openbare weg of op plaatsen waartoe het 
Jmbliek toegang heeft, dan wanneer uit 
het bestreden vonnis blijkt dat de aanleg• 
ger verweten feiten gepleegd zijn geweest 
op een plaats welke niet voor ieclereen 
toegankelijk was, maar slechts voor be
paalde personen die op een door omheinin
gen afgesloten plaats verzameld waren : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis niet blijkt dat aanlegger zich op een 
afgesloten en voor derden niet toeganke
lijke plaats bevond; dat het vonnis vast
stelt dat de plaats waar het feit begaan 
werd mits zekere voorwaarden voor het 
pnbliek toegankelijk was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aan}egger tot de kosten. 

20 Juli 1951. - Vacantiekamer.- Voor
zUte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijlcln·idende 
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, 
eerste advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 20 juli 1951 

1° SOUVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. ~ 
STRAFZAKEN. - DATUM VAN HET MISDRIJ~~. 
- FEITELIJKE ELEMENTEN DIE 1.'0ELATJ~N 
DEZE DATUM TE BEWI.JZEN. - SOU\'EREINE 
]!EOORDELING. 

2° yjjJRANTWOORDELIJKHEID (BUI• 
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- BEKLAAGDE WEGENS MET BRAAK OEPLEEGIJE 
DIEFSTAL VEROORDEELD. - VEROORDELING TOT 
SCHADEYERGOEDING WEGENS DE DOOR DE BRAAK 
VEROORZAAKTE SCHADE. - WETTELIJKHEID. 

1 o De 1·echter over de gmnd beoordeelt 
sotwe1·ein of cle elementen va1~ de zaaTr 
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toelaten op voldoende Wt}ze de datttm 
·van het aan beklaagde aange1·ekend mis
drijf te bepalen. 

2° Is wettelijlc de ve1·oordeling tot schade
vergoeding van een uit hoofde van dief
stal met belmlp vwn bnJ>al" vm·volgde en 
·ve·roordeelrle beklfwgrle wegens rle .aan 
de·bm·gerlijke partij dOO'/' de braa](;_Ve1'-
00'/'Z(takte schrule (1). (Wet van 17 April 
1878, art. 3.) 

(VAN STEENKISTE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
DESCLEE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
m-rest, op 30 April 1951 door het Hof van 
lleroe}} te Gent gewezen; 

Over het enig micldel : schending van 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 461, 
463 eil 467 van het Strafwetboek, 22 van 
de wet van 17 April 1878 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1° in zover het be
streden arrest eiser veroordeelt en daar
toe vaststelt dat de feiten in de drie 
laatste jaren v66r 29 November 1949 
Voorgevallen zijn, en dat zulks nit vier 
feitelijke omstancligheden beschreven s·u.li 
litt. a, b,. c, fl: van de motivering zou 
lllijken,_ cl:in wanneer deze vier beschre
ven feitelijke omstandigheden door de 
llesluiten van eiser tegengesproken wor
den, meer bepaaldelijk door feitelijke ge
gevens die, hetzij niet weerlegd, hetzij 
uiet besproken werden, en dan wanneer 
·die omstandigheden alleszins niet af
doende zijn; 2° in zover het bestreden 
arrest eiser tot vergoecling van de be
schacliging aan de teller veroordeelcl 
heeft, dan wanneer, a) die beschadiging 
vreemd is aan de door het openbaar mi
nisterie ten laste gelegde feiten, en li) die 
lleschadiging toe te schrijven zou zijn 
aan cle genaamde Van Exe, die vrijge
sproken werd, en de besluiten genomen 
door de beide beklaagden uitdrukkelijk 
vermelden dat het Van Exe was die de 
teller had geopencl om een gebrek erin op 
te sporen en te herstellen : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, waardoor de beslissing van het be
streclen arrest betreffende de publieke 
vordering bestreden wordt : 

Overwegende dat nit de stukken van 
proceduur blijkt dat aanlegger het l;le
. staan van de door het arrest van beroep 
aangevoerde omstancligheden niet be
t.wistte, doch beweenle dat zij niet door
slaand waren; 

Overwegende dat de beoordeling of de 

(1) Raadpl. verbr., 10 October 1949 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 71). 

· feitelijke elementen van de zaak op .vol
doende wijze toelaten de datum van het 
misdrijf te bepalen, in de bevoegdheid 
van de rechter over de grond valt; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
clel niet" kan .aangenomen worclen; 

En overwegende· dat de substantH:He of 
op stra:f van nietigheid voorgeschreven 
rechbwormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straf overeenkomstig de wet 
is; 

Over het tweede onderdeel van het mid
del, dat uitsluitend gericht is tegen de 
beslissing van het bestreden · arrest be
treffende de burgerlijke vordering : 

Overwegende enerzijds dat, naar luid 
van de beschikking van de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, eiser vervolgd werd nit hoofde 
vari bedrieglijke wegnemingen met behulp 
van braak van electrische stroom, zaak 
die hem niet toebehoort ten nadele van 
de burgerlijke partij, · dat nit het ar
rest blijkt dat de beschadiging aan de 
electriciteitsteller wenl aangebracht door 
de handelingen welke door eiser werden 
aangewencl om de bedrieglijke wegne
mingen te verwezenlijken; dat door te 
beslissen dat die schade door het weer
houden misdrijf veroorzaakt werd, het 
arrest geen wetsbepaling heeft geschon-
den; · 

Overwegende dat, v66r het hof van be
roep, aanlegger en de medebetichte Van 
Exe hadden geconcludeerd dat deze 
laatste « zich veroorloofd had de teller 
te openen )) ; dat zij niet staa.&_de ge
houden hadden dat Van Exe de electri
citeitsteller beschacligd had; 

W aarnit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel noch in rechte noch in 
feite opgaat; 

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

20 Juli 1951. - Vacantiekamer. - Vooi·
z-itte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Yandermersch.- Gelij1c
ltfidenrle · conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 20 Juli 1951 

1° VOORZIENING IN VERBREKING . 
- BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZicH KAN 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - VoORZIE
NINGEN VAN EEN BEKLAAGDE EN VAN DE BUR
GERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ: TEGEN 
DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VOiii>ERING 
TEN OPZIOHTE VAN EEN l\IEDE-BEKLAAGDE. ~ 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 42, 
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ALINEA 1. - BESTANDDELEN VAN HET MIS

DRIJF. 

1 o Een be7claagde en de voor deze burger
lijk verantwoo1·delijlcc tJarUj hebben 
de nodige hoedanig7wifl niet O'ln zich te 
voorzien tegen de beslissing gewezen 
over de tegen een meclebeklaa,qde inge
stelcle pt~blie7ce vonle1•ing, deze beslis
sing zonde1· invloed zijnde op de ten 
hunnen opzichte gewezen beslissing (1). 

2° Het 1wisdrijf beteugeld bij art'ilcel 42, 
alinea 1, van de Wegcocle bestaat niet 
noodzakelijk in het feit aan een voe1·
tuig een overdreven sneUw·id te geven; 
overt1·eedt deze bepaUng degene die niet 
steeds meester blijft van zijn snelheicl 
of deze niet de·rwijze 1·egelt, flnt hij het 
voert1~ig voo1' een voo·rz·ien bnre hincle1'
nis, tot stUstf~nd 7cnn brC'Ytgen (2). (Stil
zwijgende oplossing.) 

(CEULEMANS EN VENNOOTSCHAP CC AUTOBUS 
DE POLDER ll, T. VAN ROEYEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 December 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezeri; 

I. Aangaande de beslissingen van het 
bestreden arrest betreffende de publieke 
vordering : 

A.. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing van het bestreden 
arrest waarbij verweerder Van Roeyen 
vrijgesproken werd : 
, Overwegende, enerzijds, dat aanlegger 
Ceulemans en aanlegster, vennootschal} 
cc Autobus de Polder ll in hare hoedanig
heid van burgerlijk-- verantwoordelijke · 
partij voor de veroordelingen opgelopen 
door haar aangestelde Ceulemans, niet 
gerechtigd zijn om zich in verbreking te 
voorzien tegen de beslissing waarbij de 
medebeklaagde Vail Roeyen, wegens de 
hem ten laste gelegde betichtingen vrijge
Sl)roken en zonder kosten buiten zaak 
gesteld werd ; dat hun voorzieningen aldus 
niet ontvankelijk zijn ; 

Overwegende anderzijds, dat de ven
nootschap cc Autobus de Polder ll niet in 
hoedanigheid van burgerlijke partij tegen 
Van Roeyen, maar· in hoedanigheid van 
burgerlijk verantwoordelijke partij voor 
Ceulel)1ans, in de kosten van de publieke 
vordering verwezen werd ; 

(1) Verbr., 3 Juli 1950 (Bull. en PASIC., 1950, 
I, 795); 2 October 195(} (Arr. Verbr., 1951, 
blz .. 38; ]Jull. en PAine., 1951, I, 42) ; 2 en 
9 Ju]i 1951 (Bttll. en PASIC., 1951, I, 749 en 757). 

(2) Verbr., 18 September 1939 (A1·r. J!erb1·., 
1939, blz. 206; Bull. en PASIC., 1939, I, 375) ; 
10 Februari 1941 (Arr. Verb1·., 1941, biz. 23; 

Dat haar voorziening, in hoedanigheid 
van burgerlijke partij, dus zonder voor
werp is; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen cfe beslissing waarbij aanlegger 
Ceulemans wegens de hem ten laste ge
legde betichtingen veroordeeld werd en de 
vennootschap « Autobus de Polder ll voor 
cle veroordeling tot de kosten burgerlijk 
verantwoordelijk verklaard werd : 

Overwegende, wat aangaat Ceulemans, 
clat de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en clat de beslissing wette
lijk is; 

Overwegende, wat aangaut de burger
li.ik verantwoordelijke partij, dat g~en 
middel wercl aangevoerd en dat het Hof , 
er ambtshalve geen opwerpt; 

II. Aangaande de beslissingen van het 
bestreden arrest betreffende cle burger
lijke vorderingen : 

a) Over de voorziening gericht door 
aanlegger Ceulemans tegen de beslissing 
betreffencle de tegen verweerder Van 
Roeyen ingestelde burgerlijke vordering; 

Overwegende dat aanlegger Ceulemans 
zich niet burgerlijke partij tegen verweer
der Van Roeyen heeft gesteld; clat zijn 
voorziening derhalve zoncler voorwerp is ; 

b) Over de voorziening gericht door de 
vennootschap cc Autobus de Polder ll tegen 
de beslissing betreffende de burgerlijke 
vordering door die partij tegen verweer
der Van Roe yen ingesteld, en over de 
voorzieningen door beide aanleggers tegen 
de beslissing over de door verweerder Van 
Roeyen ingestelde burgerlijke vordering 
gericht; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffencle het aun de akten verschul
cligcl geloof (in onderhavig geval, de 
tekst van de door aanleggers v66r de 
rechter over de grond genomen conclu
sies), 418 en 420 van het Strafwetboek, 
41 en 42 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende algemeen regle
ment op de politie van het vervoer en het 
verkeer, 3 en 4 van de wet van 17 April 
1878 houclende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafrechtspleging, 138Z 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
1° cloordat, tot rechtvaardiging van de 
beslissing waarbij het hof van beroep, 
enerzijds, de betichte :Van Roeyen van de 

B·ul,l. en PASIC.,'1941, I, 36); 30 Juni 1947 (An·. 
Ve1·br., 1947, blz. 231; Bull. en PAsic., 1947, I, 
301); 8 November 1948 (.4.?'1', F e1·br., 1948, 
biz. 537; Bull. en PASIC., 1948, I, 616); 18 De-. 
cember 1950 (A.·,., .• Ve1-b1·., 1951,. blz. 202; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 249). 
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tegeu hem uoor de eerste rechter aangeuo
men betichtingen vrijspreekt, en zich, bij
gevolg, onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de burgerlijke vordering welke 
tegeu gezegde betichte door de tweede 
aanlegster gericht is, en, anderzijds, aau
legger de uitsluitende en volledige burger
lijke verantwoordelijkheid voor de scha
delijke gevolgen van het ongeval ten laste 
legt, het bestre<len arrest enkel hierop 
steunt dat « de snelheid van beklaagde 
Van Roeyen geenszins overdreven was ll, 
om reclen namelijk dat, na vertl·aging, 
zijn snelheid, op het ogenblik van het 011-
geval, 35 kilometer per uur niet qvertrof, 
dan wanueer, opclat er tot toepassing van 
het hiervoren aangecluid artikel 42 van 
het algemeen reglement op de politie van 
llet verkeer aanleiding zou bestaan, het 
volstaat, welke ook cle snelheid per nur 
weze welke door de. weggebrniker ann zijn 
voertnig wordt aangebracht, dat de wegge
brniker verzuimcl heeft die snelheicl der
wijze te regelen clat hij v66r zich een vol
doencle vrije rnimte behoudt om zijn voer
tnig voor een hinclernis tot stilstand te 
kunnen brengen; 2° cloordat, althans, het 
bestreclen arrest, door zich te beperken bij 
de vaststellingen dat de door de beklaagde 
Van Roeyen ann zijn voertuig aange
brachte snelheid geenszins overclreven was 
omdat zij 35 kilometer per unr niet over
trof, geen passend · antwoorcl heeft ver
trekt op het midtlel clat door aanlegger in 
conclusies nit de toepassing, in. de zaak, 
van het hiervoren aangecluid artikel 42 
a fgeleicl wercl : · 

Overwegencle dat het arrest niet alleen 
hierop wijst dat de snelheicl van het voer-· 
tuig van betichte Van Roeyen geenszins 
overdreven was ; dat het ook in het licht 
stelt dat Van Roeyen << vertraagcle, zodat 
hij met een snelheid van minder dan 
35 kilometer per uur reed ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond nit die vaststellingen heeft kunnen 
ufieiden dat de Van Roeyen ten laste ge
legde betichting niet bewezen was, inzon
clerheicl dat die betichte meester van ziju 
snelheid was gebleven en deze derwijze 
had geregeld dat hij v66r zich een vol
doende ruimte had behouden om voor een 
voorzienbare hindernis zijn voertuig tot 
stilstancl te kunuen brengen ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; verwijst ieder aanlegger in de 
helft der kosten en veroordeelt aanlegster 
tot een vergoecling van 150 frank jegens 
verweerclers. 

20 Juli 1951. - Vacantiekamer. - Voor
z'itter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve·1'slaggeve1·, H. Vanclerme1'sch.- Gelijk
lttillencle concl-!tsie, H. Raoul Hayoit de 

Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Simont en Daeseleire (deze 
laatste van de Balie van Antwerpen). 

VACANTIEKAMER.- 20 Juli 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORM. - l\1ILITIEZAKEN. - VOORZIENING 
GESTUURD NAAR DE GRn'FIE VAN HET HOF VAN 
BEROEP. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijk de voonl!iening tegen 
een beslissing van een hen;;;ieningsraad, 
1vellce naa·r cle griffie van het hof va.n 
be1·oep gericht is (1). (W etten sam en
geschakeld bij koninklijk besluit van 
15 Februari 1937, art. 44.) 

( SCHREYEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden · 
beslissing, op 10 Mei 1950 door de Herkeu
ringsraad van de provincie Oost-Vlaan
deren gewezen; 

Overwegende dat eisers voorziening in 
verbreldng werd gestuurcl - niet naar de 
griflie van het Hof van verbreking, zoals 
op straf van nietigheid wordt voorge
schreven door artikel 44 van de wet op 
de militie, de werving en de dienstver
plichtingen1 samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 15 Februari 1937, -
maar : <c Aan de grtfl:ier van het Hof van 
beroep, gerechtshof, Gent ll ; dat de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie-
ning. · 

20 Juli 1951.- Vacantiekamer. - Vom·
.~Uter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Belpaire. - Gelijlclu,i
clende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER. ~ 20 Juli 1951 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
l\1ILITIE. VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ 
SLECHTS EEN NIEUW GENEESKUNDIG ONDER
ZOEK AANGEVRAAGD WORDT. - l\1AAKT GEEN 
VOORZIENING UIT. 

Maalct geen voo1·zien:ing in verb1·eTcing uit 
het verzoelc.sch1'ift waa1·bij een als voor
lop·ig ongeschikt venlaagde milicien zich 

(1) Verbr., 6 November 1950' (Ar1·. Jfe1·br., 
1951; biz. 94; Bull. en PAsrc., 1951, I, 114). 
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er toe bepet·kt ee·n nie·nw geneeskundlg 
onde·rzoek aan te vragen (1). 

(VAN DUYNSLAEGER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 16 Mei 1951 door de Herkeu
ringsraacl van de provincie Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat aanlegger door de 
bestreden beslissing wegens voorlopige 
ongeschiktheid (tabel 0, nr 62) verdaagd 
werd; · 

Overwegende dat aanlegger noch wets
schending noch verzuim van rechtsvormen 
inroept; dat hij zich er toe beperkt te 
vragen « verder nopens zijn gezondheids
toestand onderzocht te worden en ter 
waarneming in het hospitaal te worden 
toegelaten Jl ; 

Overwegende dat dergelijk verzoek 
geen voorziening in verbreking uitmaakt; 

Om die redenen, verwerpt aanleggers 
verzoek. 

20 Juli 1951.- Vacantiekamer. - Vom·
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggevet·, H. Vandermersch.- Gelijlc
luidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER. -.20 Juli 1951 

VOORLOPIGE HEOHTENIS. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
BESLISSENDE DAT HET OPENBAAR BELANG DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
VEREIST. - 00NCLUSIES VAN BEKLAAGDE. -
MOTIEVEN VAN HET A'RREST. . 

H et an·est vnn de lcamet· V(tn inbeschnl
digingstelling dat, op grand vnn fle (trti
kelen 5 en 19 van fle wet vnn 20 Apt·ll 
1871,, beslist flat het openbna..r belang 
het behouflen ·in voo1·lopige hechtenis 
van belclnngfle vereist, benntwomYlt op 
pnssende wijze conclusies, flie het be
staan van reflenen van openbaat· bel(mg 
betwisten, floo·r vnst te stellen flat flet·ge
lijke 1·eflene·n bestann; floch inflien be
lclaagde een t·echtsmiflflel betrefjenfle fle 
onbevoegflheifl vnn cle oncl(wzoelcencle 
t·echtsmacht opwet·pt of een exceptie te-

. genstelt of stnande hou.dt (lat het hem 
ten laste gelegde feU, al was het va.st
staand, ueen stmfbaat• misdrijf . ltit
rnaakt, moet de lcamer van inbeschltlcli-

(1) Verbr., 28 November 1949 (A•·•·. Vm·b•·., 
1950, biz. 181; Bull. en PAsrc., 1950, I, 198). 

rtingstelling deze concl1tsie beantwoor
clen en, indien Z'ij deze ve1·we1·pt, de 1·ec 
clen van rle venvet·p·ing opf!even (2). 
(Wet van 20 April1874, art. 4, 5, 19 en 
20; wet van 23 Augustus 1919, art. 1.) 

(REYNDERS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Mei 1951 door de Kamer 
van inbeschulcligingsteHing van het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel van a111btswege : 
schending van de artikelen 5 en 19 van 
de wet van 20 April 1874 en van de rech
ten van de verdediging : 

Overwegende dat het bestr~den arrest 
de beschikking van de raadkamer beves
tigt, welke de bij toepassing· van artikel 5 
van de wet van 20 April 1874 voorlopige 
hecbtenis van aanlegster handbaaft 0111 
de enige reden « dat het openbaar belang 
de bandbaving van de hecbtenis van de 
verdacbte vereist Jl ; 

Overwegende dat, bij in boger beroep 
genomen conclusies aanlegster on~ler meer 
staande bield « dat \le minst oncluidelijke 
telastleggingen, welke overigens door de 
concludeerster betwist waren, er op neer
komen baar te verwijten aan de beer So
het, advocaat, te hebben doen verstaan, 
dat zij er niet zou om treuren zo haar 
echtgenoot moest worden gedood, dat het 
vaststaat dat zij nooit, hetzij uitdrukke
lijk of zelfs onrechtstreeks heeft verzocht 
0111 tot dergelijke daad te doen overgaan ... 
clat de, aan concludeerster toegesehreven 
gesprekken, al waren zij ook juist, 
toch geen aanzetting zouden kunnen uit
maken naar luid van artikel 66, para
graaf 2, van het Strafwetboek, welk uit
drukkelijk een rechtstreekse aanzetting 
bedoelt >J; 

Overwegende dat de artikelen 4, 5 en 19 
van de wet van 20 April 1874 en 1 van 
de wet van 23 Augustus 1919 een debat 
op tegenspi·aak hebben ingericht v66r de 
raadkamer en de kamer van inbeschul
digirigstelling, welke over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis moeten uit
spreken; 

Dat daaruit volgt dat de beklaagde het 
recht heeft v66r deze gerechten conclu
sies te nemen en dat deze dienvolgens de 
conclushis moeten beantwoorden ; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat het 
onderwekend rechtscollege souverein oor
deelt of het openbaar belang de hand-

(2) Zie verbr., 2 Juli 1951 (Bull. en PASIC., 
1951, I, 762, en nota 1 onder dit arrest) ; raad
pleeg ook volgend arrest. 
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having van de bechtenis van de beklaagde 
vereist, maar dat .deze souvereine beoor
delingsmacbt baar niet vrijstelt van de · 
verplichting de conclusies van de be
Irlaagde te beantwoorden, welke een mid
del van afwijzing van de bevoegdheid 
van het onclerzoekend recbtscollege, het
zij een exceptie tegenstellen, of welke 
staancle bouclen clat het ten laste gelegcle 
feit, al was bet zelfs vaststaand, geen 
strafbaar misclrijf zou uitmaken ; 

Overwegende dat nit deze beschouwin
gen volgt dat bet bestreden arrest door 
bet· bij de conclusies van aanlegster inge
roepen verweer niet te beantwoorden, de 
rechten van de verdediging en artikelen 5 
en i9 van de wet van 20 April 1874 heeft 
geschonden; 

Om die reclenen, verbreekt bet bestreclen 
arrest; beveelt clat oncl<irhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kimt van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; .verwijst 
<le zaak naar de· Kamer inbescbuldiging
stelling· van bet Hof van beroep te JJuik. 

20 Juli 1951. - VacanJiekainer. - Voo·r
~Ute1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ver·slctggeve·r, H. Daubresse. - GeUjk
ltti(lende corwl·ns·ie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 20 Juli 1951 

1°
1 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
~ BESLISSINGEN . W AARTEGEN MEN ZICH KAN 
VOOB-ZIEN. - BEVELSCHRIFT VAN DE VOOB
ZITTER VAN DE KRI.JGSRAAD WAARBI,J EEN VER
ZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEID
STELLING VERWORPEN. WORDT. -'- 0NMIDDEL
LIJXE VOORZIENING. - 0NTVANKELI.JKHEID. 

2~ VOORLOPIGE HECH'l'ENIS. - AAN
, · HOUDINGSBEI'EL DOOR DE KRI.JGSAUDI~'EUR 

'·VERLEEND. - VERZOEKSCHRIFT TOT VOOR-

LOPIGE !NVRI.JHEIDSTELLING: 'NAAR DE VOOR
, ziTTER VAN ·DE· KRI.JGSRAAD , GERICHT. 

· ·MACHT VAN DE VOORZITTER. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BEVELSCHRIFT WAARBI.J 'DE 

'.•i(l) Enerzijds, is het -bevelschrift noch voor 
verzet noch voor beroep vatbaar (besluitw. van 
26 · Mei 1944, art. 5, al. 8) ; het' is in laatste 
aanl<Jg gewezen. Anderzijds, wordt de voorlo
pige hechtenis beschouwd als. het voor)verp uit
makend. yan een _van de vervolging\'n __ ()~_<i~~':: 
scheiden g<>ding, en, bijgevolg, is h<>t bestreden 
bev<>lschrift c eeil' definitieve beslissing' 'ilaar de 
zin van dez-e te1'in ·_in artilcel 41fi van het Wet
hoek van strafvordering (,.;ie -Bull,· mi PAsrc., 

VOORZITTER VAN DE.RRI.JGSRAAD EEN VERZOEK
SCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRI.JHEIDSTELLING 
I'ERWERPT. - GEEN AFWIJZING VAN DE BE
VOEGDHEID VAN RET MILITAIRE RECHTS
COLLEGE, - ;J'WEEDE VERZOEKSOHRIFT DER
GELI.JK REOHTSMIDDEL TEGENSTELLEND. 
0NTVANKELIJKHEID. 

1 o M ng (l001' een omni(ldeUij ke voot·zie
·wing get1·ojjen worden het bevelsehrift 
wnnrb'ij de voorzitter vnn de Tcrijgsrand, 
ovrreenkomstig nrt-ilcel 5, nlinen 2, vnn 
de beslwitwet vnn 26 Me·i 1944, met ee-n 
zaak in Tcennis gesteld', een verzoek
scTwift tot voorlopige ·inm·ijheidstellintJ 
ve·rwerpt (1). 

2o In Tcen;nis gestel(l met een ve1·zoelc
sch·l"ift tot voorlopige invl'ijheidsteUing, 
overeenlcomst·ig n1·tikel 5, aline(~ 2, vnn 
de besl·nitwet vn-n 26 Mei 191J4, ·ingediencl 
rloo·r een 11ersoon d·ie o-ncle1· een doo1· cle 
k-r'i} gsancl-ite·u-r ve-rleencl awtl-hou.d·ingsbe
vel in hecht'en:is gehotulen wo1·clt, he~tt 
de voo1·zitte1· v_nn de Tc1'ijgs1·ncul de mncht. 
te beoonlelen niet. nllee-n of 1·edenen vwn 
openbctnr belcmg de hnnflh(tv·ing vnn de 
voorlopige hechtenis ve·reisen, maar ooh: 
of cle t-itel vnn de hechtewis floor een. be
voegcl nutr_tistrn(tt tt-itgeva.nnligd werd (2). 
(Wetboek van strafvorclering, art. 539.) 

3° De omstwncl·ighe·icl d(tt (le voorzittet· va.n 
de lwijgs·mad, ove·reenTcomstig nrtilcel 5, 
nlinen 2, ·vwn de besluitwet van 26 Me·i 
1911, met de za.a,Tc in kennis gesteld, 
een ve·rzoeTcsclwift tot vool'lopige in
vl"ijheidstelling vet·worpen heeft, belet 
de n(tngehoudene niet, in een twee(le 
1·egelmntig ingediend ve·rzoekschrift, de 
7wvoeg(lheirl V(tn< het militwi1· 1'eehtseol
lege om (le hem ten laste gelegde 'tei
ten te onaerzoelcen nf te wijzen en, bijge
volg, om hem in hechtenis te beho1tden, 
in(lien (le·rgelijlc r·echtsmiclclel vnn atwi.j
Z'i1ng in het ee·rste verzoeTcscTi.rift niet 
01ifiCW01'lJen wenl en cloor cle voo1·zitte1· 
in z·ljn eet·ste bevelsch·rift niet pnn 
nmbiswege onclerzocht wenl (3). 

(~'ISSETTE.) 

ARREST. 

HET · HOF ; - Gelet op het bestreden 
bevelschrift, op. 11 Juni 1951 door de 

1951, I, 259, nota 3 onder v.erbr., 18 Decem
ber 1950); 

(2) V ergelijk voorgaand arrest. 
(3) Raadpl. verbr., 20 Deceinber 1948 ->(A1'1'. 

Verb1·:, '1948, :biz.· 650; B-ull. en PAsrc., 1948, I, 
738); 9 Mei.l949"(Am·. Jle1'br., 1949,. blz .. 308; 
~'!l].~_e!J- ~A~~;_c., 194,9, IL 1!411).; 23 J anuari_l9,50 
(A.I'I', Yerb1·., 1950, blz. 324; Bull. en PASIC., 
1950;,- I,. 348, 'en' nota ·1 onder -dit' ·arfi)st, 
biz .. 349) ,, · - · 
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Voorzitter van de Krijgsraad te Luik ge
wezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 5 van de besluitwet del. 26 Mei 
1944, doordat het bestreden bevelschrift 
beslist dat krachtens deze wetsbepaling, 
de voorzitter van de krijgsraad de be
voegdheid van het militair rechtscollege 
niet mag onderzoeken, dan wanneer de bee 
woordingeri van voormeld artikel 5 aan 
de v,oorzitter van de krijgsraad niet ver
bieden de geldigheid van het bevel tot 
aanhouding na te gaan : 

Overwegende dat uit de overgelegde 
stukken blijkt dat de Krijgsauditeur bij 
de Krijgsraad te Luik op 16 Maart 1951, 
ten laste van aanlegger, een tievel tot 
aanhouding uitvaardigde, overeenkomstig 
artikel 5 van de besluitwet van 26 :Mei 
1944; dat aanlegger de voorzitter van de 
krijgsraad om zijn voorlopige invrijheid
stelling verzocht hebbende, dit verzoek 
bij bevelschrift van 2 :Mei 1951 verwor
pen werd; dat aa:nlegger op 3 Juni 1951 
een nieuw verzoekschrift indiende met 
hetzelfde . <loel, <loch ditmaal gegrond op 
de .onbevoegdheid van het militair ge
recht, en dienvolgens van de krijgsaudi
teur, om de ten laste van aanlegger ge
legde feiten te onderzoeken; dat het be
streden bevelschrift beslist dat de voor
zitter van de krijgsraad, welke overeen
komstig artikel 5 van de besluitwet van 
26 :Mei 1944 van een verzoekschrift ·om 
voorlopige invrijheidstelling dient kennis 
te nemen · enkel oordeelt « of de gron
den welke tot het aanhoudingsbevel aan
leiding hebben gegeven nog bestaan 11 en 
de macht niet heeft om « de bevoegdheid 
na te gaan van de rechter die het bevel 
tot aanhouding heeft uitgevaardigd 11 ; 

Overwegende dat te beslissen hebbend 
of een verzoekschrift tot voorlopige in
vrijheidstelling gegrond is, {le voorzitter 
van de krijgsraad de macht bezit om niet 
alleen te oordelen of redenen van open
baar belang de handhaving van de hech
tenis van de beklaagde .vergen, maar ook 
of de titel van aanhouding door een be
voegd magistraat uitgevaardigd is ge
weest; 

Overwegende dat de onbevoegdheid van 
de rechtsmacht van onderzoek in elke 
staat. van het geding mag ingeroepen 
worden; dat geen bepaling van voorn'leld 
artikel 5 van deze wettelijke regel af
wijkt; dat daar het bevelsclirift van 
2 Mei 1951 over dit geschil nopens de be-

(1) Verbr., 21 Maart 1949 (Bull._ en PASIC., 
1949, I, 211) ; 19 Maart 1951 (A1·r. Ve1·br., 1951, 
bhr: 412; Bull. en PAsic., 1951, I, 492). 
· (2) Het arrest dat de eis tot herziening ont: 

va11gen heeft, werd op 24 April 1950 gewezen 
(A1-r. Ve1'b1·., 1950, blz. 527; Bull. en PAsrc., 

voegdheicl geen uitspraak geclaan heeft, 
aanlegger het recht had om in zijn tweecle 
verzoekschrift de onbevoegclheid op te 
werpen en dat de voorzitter van de krijgs
raad er toe gehouden was de gegrondheid 
er vim te beoonlelen ; 

Waaruit volgt dat het bestreden bevel" 
schrift artikel 5 •v.ari de besluitwet van 
26 :Mei 1944 heeft geschond(m; 

Om {j.ie redenen, verb'reekt het .bestreden 
bevelschrift; beveelt da:t anclerhavig ar
rest zal worden overgeschreven in 'de re
gisters van de Krijgsraad te Luik en dat 
melding er van zal worclen gemaakt op 
de kant van het vernietigde bevell;lchrift ( 
verwijst de zaak naar de Voorzitter van 
de Krijgsraad te Brussel opdat uitspraak 
gedaan worde over het op 3 Juni 1951 
door aanlegger neergelegd verzoekschrift 
om voorlopig·e invrijheidstelling ; legt cle 
kosten ten laste van de Staat. 

20 Juli 1951. - Vacantiekamer. - Vom·
zUter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Anciaux Henry de 
Faveaux. Gelijkluidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER. - 20 Ju}i 1951 
HERZIENING. - Ers T01' HERZIENING VAN 

EEN DOOR HET; MILITAIR GERECHTSHOF UI'l'
GESPROKEN ' VEROORDELING. GUNsTIG 
AD VIES VAN EEN HOF VAN BEROEP. - REGEL
MATIG ONDERZOEK. - VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELING. - VERWIJZING NAAR HET 
MILITAIR GEREOHTSHOF. 

'1-Vcmnee1· een hot van bwroep, rnet het, on
fle1·zoelc belast van een cis tot he1·ziening 
van een door het rnUUa,ir ge1·eohtshoj 
'llitgespi'Olcen veroonleUng, het adv,ies 
heett 'ttitgebl'aoht dat e·r 1'ede·n ·is tot 
he,rziening, vern,i(Jtigt het H of van vm·
b,·ekiitg fle veroo1·delin;g, floor vast te 
stollen flat fle onde,·zoeks1·echtspleging 
van de e·is 1·egelrnaf'ig is, en verw,i.jst het 
de zaalc naa'l· het militai?' gereol!tshof 
ande1·s sarnengesteld (1). 

(VANDERTAELEN, T. BELGlSCHE STAAT.) 

ARREST (2) ', 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift namens Antoine-Henri Vander
ta~¢len en Antoine-Marie Vandertaelen in-

1950, :I, 575) ; een tweede arrest van 11 Decem
ber 195() .(111'1'. Ve,·b,·., 1951, blz. 169; Bull~ en 
PAsrc,; 1951, I, 213) heeft een curator· aange
steld ·· ter verdediging van Antoine-Heiui Van
dertaelen, die gedurende het onderzoek v66t> 
het hof van beroep overleden was. 
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gediend en strekkende tot her~iening van 
teen arrest tegen hen op 28 Maart 1947 door 
het Militair Gerechtshof uitgesproken, 
voor zoveel clit arrest de veroordeling be
heist om in c1e blj 1° en 4° van paragraaf 2 
van artikel llG nm het Strafwetboek 
bepaalde omstancligheclen aan de vijan
den van de Staat lmlp te hebben ver
:-;chaft in soldaten, mannen, geld, levens
middelen, wapens of munities; 

Gelet op het arrest van clit Hof waarbij 
op 24 April 1950 bevolen wenl dat het Hof 
van beroep te Brussel tot het onclerzoek 
over dit verzoeksclu:ift zal overgaan, ten 
eincle n.a te gaan of de tot staving van de 
aanvraag ingeroepen, en door het arrest 
nader omschreven nieuwe feiten afdoende 
genoeg schijnen opdat er grond zij tot 
herziening; 

Gelet op cle aanmaning tot tussen
komRt op verzoek van aanleggers aan cle 
Belgische Staat, burgerlijke partij, bete
l,end; 

Gelet op het arrest van clit Hof dd. 
n December 1950, waarbij :NF Delacroix, 
:ulvocaat bij het Hof van verbreking, als 
curator ter verdecliging van Antoine
Henri Vandertaelen, op 30 Juni 1950 te 
:;I; a ventem overleden, aangestelcl werd; 

Gelet op het onderzoek op tegenspraak 
waartoe overeenkomstig de voorschriften 
van de wet van 18 .Juni 1894 wercl overge
gaan door de eerste lmmer van het Hof 
van beroep te Brussel, clie cloor de Eerste 
Voorzitter voorgezeten wercl ; 

Gelet OD het met redenen omkleecl arrest 
van het Hof van beroep te Brussel van 
::!0 Mei 1951 waarbij het advies wordt uit
gebracht dat er aanleicling bestaat tot 
herziening van het arrest van het Militair 
Gerechtshof del. 28 Maart 1947; 

Gelet op artikelen 443, 3°, en 445 van 
het vVetboek van strafvorclering gewij
zigcl door de wet van 18 J uni 1894 ; 

Om die reclenen, vernietigt de op de pu
blieke en burgerlijke vordering, bij ar
rest van het Militair Gerechtshof van 
28 Maart 1947 ten laste van Antoine-Henri 
Vanclertaelen en van Antoine-Marie Van
dertaelen uitges}Jroken veroonlelingen; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Militair Gerechtshof en clat melding er 
van zal worden gemaakt op de kant 
van cle vernietigde beslissing ; verwijst de 
zaak, alzo beperkt, naar het Militair 
Gerechtshof anders samengestelcl; legt de 
Jwsten ten laste van de Staat. 

20 Juli 1951. - Vacantiekamer. - Voor
zitte1·, H. Louveanx, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1-, H. Anciaux Henry de 
Faveaux. GeUjlclu.idencle concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste 
aclvoca11t-generaal. - Pleiter, H. Dela
croix. 

VACANTIEKAMER. ~ 6 September 1951 

1° VERKEER. - VOETGANGER DIE DE RIJ
WEG SCHUINS OVERS'l'EEKT. ~ PLEEGT Ef;N 
MISDRIJF, ZEL~'S INDIEN HIJ ZICH ER VAN 
VERGEWIST HEEFT DA'l' HI.T HE'r VERKEER 
NIET KON HINDEREN.· 

2° VERKEER. - VERPLICH'l'ING VOOR DE 
VOETGANGER DE RIJWEG HAAKS OP DE ASLJ,JN 
OVER 'l'E STEKEN. - VERPLICHI'ING HET VER
KEER VAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS NIE'l' 
TE HINDEREN. - 0NDEHSOHEIDEN VERPLICH
TINGEN, HEIDE OP STHAFGEBIED BETEUGELD. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STHAFZAKEN. - BESLISSING 
OVER DE BURGERL!JKE VORDERlNG.- ARREST 
ZICH ER 'l'OE BEPERKEND EEN PRO\'ISIONELE 
VEUGOEDING rl'OE TE RENNEN EN EEN DESKUN
DIG ONDI~RZOEK TE BEVELEN. - VOORZIENINC: 
v66R DE EINDBESLISSING. - NIET·ONTYANKE
LI.JKHEID. 

1° De voetgnnger llie een ruweg SQhttins 
oversteelct tJleegt een misll'l"ijf, zelfs 
incUen hi.i zioh te voTon er van ve1"f!O
·w-ist heeft llnt hij het ve·rlceer van rle 
arulere weggeb·r·!l'ilwrs niet kon hinderen. 

2° A1·t-ike7. 22, pctra.g·mM 3, van het alge
meen reglement op het ·vervoe·r e-n het 
verlceer legt lle voetgnnge1· twee onder
solwillen ve1·pliohtingen op,. clie beicle op 
stntfgebiecl beten[!elcl wonlen : deze de 
·rijweg haalcs op fle aslijn over te steken 
en fleze het verkee1· vwn de a.nflere we[!
gebntilce1·s n·iet te hincle·ren. 

3° Is n·iet o-ntvwnlcelijk lle voorzieninrt, in
yestelfl v661' de eindbp.slfssing,, tegen de 
besliss·ing cUe, ove1· cle vonlering vnu 
de b·lwge1'lijlce pctrtij 1t-itspmnlc cloende, 
z·ich er toe bepe1·Jct aan deze een pm
vis·ionele vergoecling toe te lcennen en 
een deslcunclig o1ule1·zoelc te bevelen (1). 
(Wetboek van strafvorclering, art. 416.) 

(GROGNARD, T. CLOSSEl'.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 Maart 1951 iu hoger beroep 
door de Oorrectionele Rechtbank te Ver
viers gewezen ; 

Yoor zoveel de voorziening de beslissing 
becloelt welke -over cle publieke vordering 
gewezen werd : 

Over het eerste micldel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, 22 para
graaf 3, van cle Wegcocle, doordat het 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
23 October en 13 November 1950 (A>T. Verb>·., 
1951, 70 en 109; Bull. e11 PAsrc., 1951, I, 87 en 
145). 
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bestreden vounis aanlegger Wt>gens inbreuk 
or1 artikel 22, paragraaf 3, van de vVeg
eode veroordeelt, zonder rekening te hou
den· met het bij conclusies door aanlegger 
ingeroepen en door !let vonnis als vast
staand erkend feit, dat aanlegger zich op 
!let linker gecleelte van de rijweg bevond, 
wanneer hij door de auto ·van Olosset 
uangereden werd, dan wanneer dit vast
staand erkend feit in alle geval de vast
stelling moest medebrengen dat, zelfs in
dien annlegget· de rijweg sclmins had 
overgestoken, het hem verweten misclrijf 
niet bewezen was, vermits de tweede on
misbare voorwaarde, voor de toepassing 
van artikel 22, parugraaf 3, van gezegd 
besluit van 1 Februari 1934, te weten dat 
<< de voetganger het verkeer van cle an
dere weggebruikers niet mocht llinderen 11 

niet wettelijk kon bestaan : 
Overwegende dat artike122, paragraaf 3, 

van het· algemeen reglement op de ver
keerspolitie beschikt dat de voetgangers 

. 13lechts haaks op de aslijn de rijweg mo
g;en oversteken; dat alclus de voetganger 
die een rijweg schuin oversteekt een in
!Jreuk vleegt, zelfs inclien hij zich te voren 
er van vergewist heeft dat hij het ver
keer van de nndet:e weggebrnikers niet 
leon hincleren ; 

Overwegende dat, indien clit artikel be
schikt dat de voetgangers slechts de rij
weg mogen oversteken naclat zij er zich 
van vergewist hebben clat zij het verkeer 
yan de andere weggebruikers niet lnm
nen hinderen, cUt geen voorwaarde is van 
de inbreuk welke door de voetganger ge
pleegd wordt die de rijweg niet haaks op 
zijn aslijn oversteekt doch een onderschei- _ 
den verplichting welli:e ook op strafgebied 
l1eteugeld worclt; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over bet derde middel : schending van 

de artikelen 97 van lle Grondwet en 22, 2", 
van de Wegcocle, cloordat het vonnis, in 
weerwil van amileggers conclnsies, ver
znimd heeft de staat van onbruikbaarheid 
van de gelijkvloerse berm van de straat 
waar de voetganger was aangekomen, in 
aanmerking te nemen, clan wanneer aan
legger, wegens de llobbelige en ongelijke 
berm, langsheen de rancl van de rijweg 
is gegaan en zoveel mogt'lijk lleeft uitge
weken, aWns artikel 22 van de W egcode 
nageleefd heeft en alzo blijk heeft gegeven 
van voorzorgen welke !let vonnis, ander
zijds, hem verwijt niet genomen te heb
ben : 

Overwegende dat, naar de vaststellin
gen van het vonnis, aanlegger op het ogen
blik van het ongeval de rijweg nog niet 
geheel had overgestoken; dat de bestl'e
den beslissing alzo op passende wijze aan
leggers conclusies beantwoorclt waarin be
weer~l wercl dat hij langsheen <le rand van 

de rijweg was gegaan omdnt dt> !Jerm ou
brnikbaar was; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede en het viercle midclel 
Overwegende clat cleze miclclelen het ge-

brek aan antwoord op de conclnsies van 
aanleg·g·er bedoeleu, llet eerste wat de door 
verweenler begmw fouten aangaat, llet 
tweede wat het oorznkelijk verband tus
sen llet misclrijf en het ongeval betreft ; 

Dat zij alzo cle beslissing niet bestrij
den welke over de publieke vorclering 
wercl gewezen ; 

Overwegencle clat de substantiele of on 
straf van nietigheicl voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
becloelt welke over de bnrgerlijke vorde
ring van aanlegger gewezen wenl : 

Overwegencle dat op clit punt het vonnis, 
welk de verantwoordelijkheid verdeelt, 
aan aanlegger een provisionele vergoecling 
toekent en een deslnmdig onclerzoek be
veelt, naar de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvonlering niet delinitief 
is; dat het over g·een geschil betreffencle 
de bevoegdheid is gewezen ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is ; 
Om clie redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens de verweercler. 

6 September 1951.. - Vacantiekamer. -
l'om·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. 
Ferslnggeve1·, H. Sohier.- Gelijlcl!lddende 
conclnsie, H. Ganshof van der Meerscll, 
advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 6 September 1951 
VERKEER. - ALGEMENE YERPLICH'l'ING VAN 

VOORZICH1.'IGHEID AAN DE GEBRUIKER. VAN DE 
OPENBARE WEG OPGELEGD ZELFS INDIEN Hl.T 
DE VOORRANG GENIET. - GEEN INBREUK OP 
DEZE VERPLICHTING INDIEN DE VOORRANG 
HEBBENDE WEGGEBRUIRER ZICH IN TEGEN
WOORDIGHI~Ill VAN EEN ONVOORIZIENBARE HIN
DERNIS BEYOND. 

O'ved,reecU cle nlgemene ve1·plich#ng van 
voo1·zichtighe·id niet, die aan de geb1''U:i-
7cer 'VCtn de openbare weg, zelts wanneer 
hi:i cloorgnngsvoo1"ran.g gen·iet, opgelegcl 
'Wonlt, clegene rvnn1·vcLn cle 1·echter· over· 
de g'ronrl vaststelt, clnt hi:i z-ich in tegen
woorcligheicl van een onvoorzienba1·e 
hinclernis bevoncl (1). 

(1) Betreffende de verplichting voor de weg· 
gebruiker, die de doorgangsvoorrang geniet, de 
door de omstancligheden geboden voorzorgen te 
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~DAWANCE, T. JAPSENNE EN LECOCQ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 Februari 1951 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei; 

Overwegende dat aanlegger op 26 Mei 
1951 afstand heeft geda;m van zijn voor
ziening voor zoveel deze tegen de burger
lijke partij Japsenne gericht is; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
bedoelt welke over de publieke vordering 
is gewezen: 

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

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
bedoelt welke over de burgerlijke vorde
ring van aanlegger tegen Lecocq en over 
de burgerlijke vordering van Lecocq ge
wezen werd: 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
llOek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 42 en 54 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 (gewijzigd door arti
kel 2 van het koninklijk besluit vim 
25 Mei 1936) houdende algemeen reglement 
op de verkeerspolitie, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, dan wan
neer de aanlegger, bij regelmatig gena
men conclusies tot staving van de verde
ling met Lecocq van de strafrechtelijke 
en de burgerlijke verantwoordelijkheid 
welke nit het ongeval voort vloeit, be
weerde << dat de omstandigheid dat een 
weggebruiker voorrang geniet, hem geens
zins van de algemene verplichting van 
voorzichtigheid, welke zich aan ieder auto
voerder opdringt, ontslaat )) en << dat der
gelijke verplichting in onderhavig geval 
Lecocq, gebood zijn snelheid te matigen 
zelfs inclien J.lij voorrang genoot )) en 
staande hield clat de snelheid van 75 km. 
per uur, waarmecle Lecocq reed, << op een 
als gevaarlijk gekend, en als zodanig 
gesignaleerd kruispunt, volstrekt abnor
maal )) was, « doordat de rijweg slechts 
een breeclte van 6 meter heeft en de zicht
baarheid op het kruispunt zeer slechtis )), 
niettemin de nitslnitelijke verantwciorde
lijkheid voor de aanrijcling en de gevolgen 
ervan ten laste van aanlegger heeft gelegd 
om reden : 1° « dat artikel 54, 1° en 2°, 
van de Wegcode wel de verantwoordelijk
heid onderlijnt welke de weggebruiker 
van de secundaire weg oploopt wanneer 
hij, bijzonder in de omstandigheden van 

nemen; zie verbr., 20 Februari 1939 (An·. 
'Verbr., 1939,. biz. 59; Bull. en PASIC., 1939, I, 
86); 15 Mei 1950 (A1•r. J1 erbr., 1950, biz. 571; 

de zaak1 de hoofdweg nadert », en 2o dat 
het «met opgaat Lecocq de door hem 

, bekende snelheid v.U6r de aanrijding te 
verwijten, daar het kruispunt niet voor 
hem, genieter van de voorrang, maar 
enkel voor deze cUe de voorrang verschnl
cligd is, als gevaarlijk. gesignaleet'<l is )) ; 
doordat, enerzijcls, het inroepen door het 
bestreden vonnis van de bij artikel 54 
van het algemeen reglement op c1e ver
l~eerspolitie bepaalde regel noch ee_n· ge
past noch een toereikend antwoord uit
maakt op de redegering welke in de 
conclnsies van aanlegger voorkomt, uaar 
gezegde regel de algemene verplichting 
van voorzichtigheid laat bestaan welke 
aan de weggebrhikers opgelegd is zelfs 
wanneer zij de vootrang genieten · door
dat, anderzijds, het middel door i1et be
str~clen vonnis afgeleid nit de signali
satle van het litigieus kruispunt aan
leggers conclusies niet beantwoorclt, welke 
de -fout van Lecocq afieidden -·en dien
volgens de verdeling van de verantwoor
delijkheic1 - uit de kennis -van llet ge- · 
vaar welk op het kruispunt bestond, nit 
de engheid van de rijweg en het gebrek 
aan zichtbaarheid, en bovendien het punt 
onzeker laat of de rechters over de gronc1 
de door aanlegger ingeroepen signalisatie 
als werkelijk niet-bestaand of voor Lecocq 
wegens zijn hoeclanigheid van genieter 
van de voorrang eenv0udig als niet in 
aanmerking te nemen hebben beschouwcl; 
en doordat het bestreden vonnis dienvol
~ens de in het mfdclel bedoelcle wetsbepa
lmgen g·eschonden heeft en niet wettelijk 
gemotiveerd is : 

Overwegencle dat op het door aanlegger 
bij conclnsies voorgestelcl micldel afgeleid 
uit de signalisatie van het kruispunt waar 
de litigieuze aanrijding zich heeft voor
gedaan, het bestreden vonnis_op passende 
wijze en zonder dubbelzinnigheid ant
woordt door vast te stellen dat het kruis
punt voor verweerder niet als gevaarlijk 
gesignaleerd was ; 

Overwegende dat op het overige van dit 
middel, afgeleid uit de algemene verplich
ting van voorzichtigheid opgelegd aan de 
weggebruikers zelfs wanneer zij voorrang 
genieten en uit de gelegenlleid van de 
plaats, het vonnis op passende en wette-c 
lijke wijze antwoordt door vast te stellen 
dat de aankomst van aanlegger onvoor
zienbaar was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · 

Om die redenen, clecreteert de afstand 
van de voorziening. van aanlegger, -tegen 
de burgerlijke partij Japsenne; verwerpt 

Bull. en PAsrc., 1950, I, 639) ; 13 Nove1~1-fer, ~n 
4 December 1950 (A1·1·. Ye1·b1·., 1951, blz.·,Jll 
en 142; Bull. en PAsrc., 1951, I, 146 en 195).' · 
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.(le voorziening voor het overige ; veroor
deelt aanlegger tot de kosten en tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
der Lecocq. 

. 6 September 1951. - Vacantiekamer. -
Voorzittef, H. Wouters, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Sohier.- Gelijlcl!uidende 
.concl!Mie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 6 September 1951 

HINDENDE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 
STRAFZAREN. - BESLISSING DAT DE A.K:'l'E 
VAN BEROEP VAN BERLAAGDE TOT DE BESCHIK
KINGEN BETREFFENDE DE PUBLIEKE VORDERING 

BEr!!JRKT IS. 

Is souvereilt. de besl!issing van de 1·echter 
O'ver de gmnd dat de akte van bemep 
·van beklaagde tot de beschikkingen be
t?·effende de pubUe7ce vo1·de1·ing beperkt 
is, m-its deze beslissing de bewoo?·din
gen- va.n ae akte niet verclra.ait. 

(VAN DER. LINDEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER.IE VAN VERKEERSWEZEN.) 

'ARREST. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over de voorziening voor zoveel zij te
gen de beslissing gewezen over de publieke 
vordering gericht is : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
inroept; dat de substantillle of op straf 
van nietigheicl voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de .be-
slissing wettelijk is; ·· · · 

Over de vDDrziening voDr zoveel zij te
gen de beslissing DYer cle v<Jrdering van de. 
burgerlijke partij gericht is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder de bewoorclingen van de akte van 
hager beroep van beklaagde te verdraaien, 
beslist heeft dat zij « tot de beschikkin
gen welke de publieke vDrclering betref
fen beperkt is ll ; dat de beslissing van de 
rechter over de grond nopens dit punt 
souverein is en de voorziening det·halve 
niet ontvankelijk is; 

(1) Zie verbr., 9 Juli 1945 (A,.,·. Ve1·b•·., 1945, 
biz. '187; Bull. en PASIC., 1945, I, 201); 23 Mei 
1949 (A-n·. J1 erb1·., 1949, biz. 343; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 388). Raadpl. ook verbr., 26 Ja
uuari 1950 (A1T. Yerln·., 1950, biz. 334; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 359). 

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

6 .. September 1951. - Vacantiekamer. ~. 
Vom·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. "'7" . 

Ve1·slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelij7clui
clencle conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 6 September 1951 

1° MIDDELEN TOT YERBREKIN(}. -
STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS 
VRIJWILLIGE SLAGEN MET WERKONBEKWAAM
HEID. - J\'IIDDEL DAT SLECHTS DE. VER
ZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN WERRONBE
KWAAMHEID BEDOELT.- STHA~' GER.ECHTVAAR
DIGD AFGEZIEN VAN DEZE VERZWARENDE OM
STANDIGHEID. - MIDDEL : NIET ONTVANKE
LIJK. 

2° MIDDELEN TOT VEJRBREKING. -
STHAFZAKEN. - MIDDEL DAT WEGENS ZIJN 
ONDUIDELIJKHEID NlET KAN BEANTWflORD 
WORDEN. --;- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° Is n'iet ontvan7ceUj7c, het middel a.ange
voe?·d tot sta.vin,q van een voorzie
ning tegen een ve'/'OordeUng wegens vr·ij
tviUige slagen met we?·7conbe7cwaamheid 
llat slechts de ·verzwa·ren.de omstanclig
Twicl ·van. u;edconbek-waamheicl bedoelt, 
inclie·n, afgezien van cleze verz·wcwende 
omstancUgheicl, cle nitgesp1·oTcen st?·a.t 
wetteU.iTc um·echtvaa.nUgd is (l). 

2° Het Hot holtclt geen re7cening met een 
micldel, waa.1·van het onderzoek wegen-s 
zijn- ond1ticlelij7cheid onmogelijk gemaa1ct 
tvm·dt (2). 

(XHElWELLE, T. DUMEZ.) 

ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Mei 1.951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
becl<Jelt welke over de publieke vordering 
gewezen werd : 

Over het eerste micldel, afgeleid hieruit 
dat « de beslissing veroordeelt wegens 
slagen en verwondingen, welke een onbe· 
kwaamheid tot arbeicl hebben medege-

(2). Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
. 8 Mei 1950 (A 1'1'. V e1:br., 1950, biz. 561; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 628); 3 April 1951 (An·. 
T' erb1·., 1951, biz. 436; Hull. en PASIC., 1951, 
I, 517). 
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bracht, doch deze werkonbekwaamhei<l 
niet vaststelt '' : 

Overwegende dat het middel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is, de uit
gesproken straf gerechtvaardigcl blijvende 
zelfs indien de door het vonnis vastge
stelde slagen en yerwonclingen geen onbe
kwaamheid tot arbeid hebben medege
bracht; 

Over bet tweede milldel, afgeleid bier
nit clat « twee veroorclelingen wegens in
brenk op cle verkeerspolitie niet gerecht
vaardigd worden, vermits het hier gaat 
om dezelfde personen in cle loop van een
zelfde vervolging en de inbreuken afwis
selend zijn '' : 

En over het clerde middel alzo opge-
stelcl : « verjaring >> : 

Overwegencle dat wegens cle onduidelijk
heid van deze midclelen het onmogelijk is 
ze te beantwoorclen ; 

En overwegencle dat de substantii:He of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing welke over de burger
lijke vorclering gewezen is : 

Over het eerste middel : 
Overwegencle clat bij gebrek aan conclu

sies, de veroorcleling van aanlegger tot de 
betaling van schaclevergoecling aan de 
verweerder wettelijk is gemotiveercl door 
de vaststelling dat de burgerlijke partij 
een materiele en zedelijke schacle heeft 
geleden ten gevolge van de slagen en ver
wonclingen met onbekwaamheicl tot ar
beicl waarvan de rechter over de grond de 
bestanclclelen in de bewoorclingen van de 
wet heeft aangestipt; 

Overwegencle dat het midclel in feite 
niet opgaat ; 

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

6 September 1951. - Vacantiekamer. -
Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. -. 
Verslaggeve1·, H. Sohier.- GeUjlcluidende: 
conclusie, H. Ganshof van cler Meersch, 
advocaat-generaal. 


