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Over beide middelen te zamen : 
Het eerste : schending van artikelen 50 

van het decreet van 14 December 1789 be
treffende de oprichting van de municipali
teiten, 1 en 3, inzonderheid 3, 1 o, van 
titel XI van het decreet van lfi-24 Augus
tus 1790 over de rechterlijke organisatie, 
90 en inzonderheid 90, 6° en 1~0 , 131 en 
inzonderheid 131, 19°, van de gemeente
wet van 30 Maart 1836, herdrukt krach
tens koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1891 en samengeschakeld met de on
derscheidene wijzigende wetten, 1382, 1383 
en 138i van het Burgerlijk Wetboek, 92, 
93 en 108 van de Grondwet, doordat, om 
het door aanlegster gedane aanbod van 
bewijs te verwerpen hetwelk er toe 
strekte te bewijzen enerzijds dat het 
voertuig waarmede het ongeval is ge
schied, op abnormaal afgesleten loopvlak
ken reed en dus met een verwijdering van 
de grond welke ten opzichte van de nor
male staat der bestratingen ontoereikend 
was geworden, en anderzijds, dat de be
strating op de plaats van het ongeval in 
een normale staat was hersteld geweest, 
uit welke feiten aanlegster afleidde dat het 
ongeval - althans gedeeltelijk - aan 
het toedoen van verweerster zelf te wijten 
was en dat haar verantwoordelijkheid -
die van de stad Luik, aanlegster - in de
zelfde mate buiten de zaak viel, het be
streden vonnis voor recht zegt dat de door 
verweerster eventueel· begane font door 
een tramwagen te laten rijden waarvan 
de loopvlakken abnormaal afgesleten wa
ren ter zake niet dienend is en niet van 
aard om de eventuele aansprakelijkheid 
van de stad Luik te verminderen, om de 
reden « dat er geen wet, geen reglement, 
noch in zake enige overeenkomst bestaat 11 

waarbij verweerster er toe verplicht zon 
worden zorg er voor te dragen dat « de 
tramwagens of om het even welke orga
nen er van zich op een genoegzame hoogte 
hoven de grond zouden bevinden opdat 
het voertuig zonder risico voor een bot
sing op een min of meer uitstekende straat
steen zou kunnen rijden 11 en « dat een 
weggebruiker, of ·hij een vennootschap 
voor gemeenschappelijk vervoer of wel 
een particulier zij, het recht heeft om tot 
het verkeer een voertuig te gebrniken het
welk min of meer van de grond verwij
derd is ... 11, beslissing welke voor de weg
gebrniker het onvoorwaardelijk recht in
sluit een voertuig in het verkeer te 
brengen hetwelk slechts door de kleinst 
mogelijke verwijdering van de grond ge
scheiden is, en de hiermede samengaimde 
verplichting voor de verantwoordelijke 
overheid een bestrating aan te leggen en 
in staat te houden welke niet de minste 
oneffenheid vertoont en volstrekt vlak 
ligt, dan wanneer, indien, naar luid van 
de in onderha vig mid del aangeduide wets
bepalingen, de gemeenteoverheden er toe 
verplicht zijn de verkeerswegen aan te 

' leggen en te onderhouden welke bij de wet, 
te hunnen laste worden gesteld, zij sou
verein oordelen op welke wijze de aan
leg dier wegen client te geschieden en sou
verein beslissen hoe een weg behoort te 
worden tot stand gebracht en onderhou
den: 

Het tweede : schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat, om te beslis
sen dat de fout of in elk geval de onvoor
zichtigheid welke door aanlegster aan ver
weerster werd toegeschreven niet ter zake 
dienend is en niet van aard om de even
tuele verantwoordelijkheid van aanlegster 
te verminderen het bestreden vonnis, 
hierop steunt dat « de weggebruiker het 
recht heeft om in het verkeer een voer
tuig te gebruiken hetwelk min of mecr 
van de grond verwijderd is, door cr op te 
betronwen dat de openbare wegen nor
maal vlak liggen, de in het land of in de 
streek gebruikelijke wijze van aanleg er 
van inachtgenomen « en dat dienvolgens, 
ook al had de aanleggende vennootschap 
een technische font begaan door een mo
torwagen in dienst te stellen waarvan de 
loopvlakken abnormaal afgesleten waren, 
deze font in clit geval niet ter zake die
nend zou zijn en bijgevolg niet van aard 
om de stad Lnik van haar verantwoorde, 
lijkheid te ontlasten, noch zelfs om een 
verdeling van de verantwoordelijkheid ten 
gevolge te hej)ben ll, dan wanneer nit de 
eerste dier gronden blijkt dat het recht 
hetwelk de weggebrniker heeft op een 
vlakke bestrating, ingeperkt wordt door 
de bevoegdheid van het gemeentebestuur 
om beslissingen te treffen nopens de alge
mene vereisten met betrekking tot het 
aanleggen en het onderhond der bestra
tingen, terwijl de tweede grond, evenals 
het dispositief voor de weggebruiker het 
recht insluit een voertuig te gebruiken 
welk wegens zijn bonw enkel geschikt zon 
zijn om op een volstrekt effen liggende 
weg te rijden, waaruit volgt dat er tussen 
de eerste grond enerzijds en de tweede 
grond en het dispositief anderzijds tegen
strijdigheid bestaat, en doordat deswege 
het vonnis niet naar het vereiste der wet 
met redenen is omkleed, vermits het 
slechts op tegenstrijdige beschonwingen 
is gestaafd welke het Hof van verbreking 
niet in de mogelijkheid stellen met zeker
heid de redenering van de rechters over 
de grond na te gaan en derhalve zijn toe
zicht nit te voeren : 

Overwegende dat nit de rechtsplegiug· 
blijkt dat, metecn het beginsel harer ver
antwoordelijkheid afstrijdend, !le gtad. 
Luik enerzijds staande hiel!l dat verweer
sters bewering volgens welke het ongeval 
aan het niet onderhonden van de openbare 
weg te wijten was, tegengesproken werd 
door het feit dat de andere trams normaal 
hadden kunnen doorrijden, en, unclerzijds 
verklaarde clat het ongeval te wijten was 
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aan de gebrekkige· staat van de tramwa
gen ·waarmede het ongeval is geschied en 
welke, t!'n gevolge van de afslijting van 
de loopvlakken der wielen, door een ab
normaal geringe afstand van de grond 
gescheiden was; 

Overwegende dat het bestreden von
nis deze eis afwijst om de redenen dat het 
reglement aangaande de dikte van de loop
vlakken der wielen niet in werking werd 
gesteld om « de tramwagens of om het 
even welke organen er van ll op een zekere 
hoogte boven de grond te houden, en « dat 
er geen wet, geen reglement noch in zake 
enige overeenkomst in clit opzicht bestaat, 
en dat een weggebruiker ... het recht heeft 
om te rijden met een voertuig hetwelk 
min of meer van de grond verwijdercl is, 
door er op te betrouwen dat de openbare 
wegen normaal effen liggen, de in het 
land of in de streek gebruikelijke wijze 
van aanleg er van inachtgenomen )) ; 

Dat het vonnis enkel om deze redenen 
beslist dat er geen grond voorhanden is 
om het deskundig onderzoek te gelasten; 

Overwegende aan de ene zijde dat het 
ontbreken van een wets-, een reglements-, 
of een bij overeenkomst vastgelegde bepa
ling tot vaststelling van de verwij dering 
welke het voertuig van de grond client te 
scheiden, niet noodzakelijk de ten laste 
van verweerster gelegde aquiliaanse font 
uitsluit waar zij een tramwagen in dienst 
heeft gesteld welks onvoldoende verwijde
ring van de grond de oorzaak van het on
geval is geweest; dat nan de andere zijde 
het feit dat de weggebruikers het recht 
hebben er op te betrouwen dat de open
bare wegen normaal vlak ziin, de in het 
land of in de streek gebruikelijke wijze 
van aanleg dier wegen inachtgenomen, 
voornoemde weggebruikers niet ontsla at 
van de verplichting een elementaire voor
zichtigheid in acht te nemen door er on, 
der meer zorg voor te dragen dat ook de 
verwijclering tussen hun voertuig en de 
grond << normaal ll zij, om over een «nor
maal ll vlak liggende openbare weg te rij
den; 

Overwegende eindelijk dat, in zoverre 
het ontbreken van gronden door de voor
ziening wordt aangevoerd, er redenen be
staan om er op te wijzen dat de rechter, 
om het cleskundig onderzoek te weigeren, 
het feit niet in aanmerking neemt dat de 
verlangde onderzoeksmaatregel. mede ten 
duel had te bepalen in wellre mate de 
straatsteen moest uitsteken om met het 
beschacligde deel van de litigieuze tram in 
aanraking te komen, dit wil zeggen de 
objectieve gegevens te verschaffen welke 

(1) Verbr., 13 Augustus 1855 (Bull. en PAsrc., 
1855, I, 3i3) ; 7 Mei 1861 (ibirl., 1861, I, 268); 
12 December 1867 (ibid., 1868, I, 113) ; 9 De
cember 1929 (ibid., 1930, I, 45); 13 J anuari 1947 

het mogelijk zouden maken het al dan 
niet abnorma al karakter van de opPn
bare weg te beoordelen ; 

Waaruit volgt .dat het bestreden vonnis 
de in de middelen aangehaalde wetbepa
lingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel in zoverre het door 
aanlegster aangevraagde deskundig onder
zoek geweigerd werd; beveelt dat onder
havig arrest zal worden oYergeschreven 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik en dat melding er 
van zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

29 November 1951. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Veslaggever, H. Giroul. - Gel-ijlcluidende 
concl1tsie, H. Roger Janssens de lUst
hoven, advocaat-generaal. Pleite·rs, 
HH. Simont en Van Ryn. 

2" KAM,ER. - 3 December 1951 

VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - VERHEC 
TERING DOOR RET lion· VAN EEN MATERIELE 
VERGISSING IN EEN VAN ZIJN ARRESTEN. 

Het Hot, op vonler1ng van z-ijn 1JTOCU1"eU1-
genental, vcTbete1·t een materii!le vergis
sing waa1·mede een van zi.jn an·esten is 
behept (1). 

(PBOCUREUR-GENERAAL HIJ RET ROF VAN VER
BREKING, IN ZAKE GODEFROID EN CONSOR
TEN.) 

ARREST. 

RE'.r HOF; - Gelet op de vor!lering 
van de Heer Procureur-generaal bij het 
Hof van verbn·king, luidend als volgt : 

« Tot cle tweecle kamer van het Hof van 
verbreking : 

De ondergetekende procureur-generaal 
heeft de ef'r te vertogen dat het Hof, op 
een verzoek om regeling van rechtsgebied 
ingediend door cle procureur-generaal bij 
het Hof van beroep te Luik in zake 
Gaston Godefroicl, Germain Van Huffel, 
Omer Beaupere en Simone Benis, de 9 Juli 
1951 een arrest heeft gewezen waarbij een 
beschikking van de raadkamer van . de 
Rechtbank van eerste· aanleg te Dinant 

(ihirl., 1947, I, 15); 7 Mei 1875 (B . . T., 1875, 
689) ; SCHEYVEN, n" 203bis en 306. 

Ret arrest van 9 J uli 1951 waarvan de ver
betering hevolen wordL, werd op zijn datum 
gepubliceerd (A1·r. Ve1·br., 1951, blz. 675; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 778). 
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van 13 October 1950 en een arrest -van on
bevoegdlteid van het Hof van beroep te 
Luik van 22 Februari 1951 gedeeltelijk 
werden vernietigd; dat deze beslissing 
in onderhavig geval noodzakelijk de ver
wijzing van de zaak vergde naar het des
bevoegde rechtsprekend college, te weten 
naar een hof van beroep ; dat het dispo
sitief van voormeld arrest van 9 Juli 1951 
ter oorzake van een klaarblijkende mate
riele vergissing verwijzing houdt van de 
zaak nanr de Kamer van inbeschuldiging
Gtelling van het Hof van beroep te L1,1ik ; 

Dat er grond is om deze vergissing te 
herstellen ; 

Om die redenen, vordPrt de onderge
·tekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof behage : vast te stellen dat het 
gedeelte van het dispositief van zijn ar
rest van 9 Juli 1951 hetwelk luidt als 
volgt : « verwijst de zaak naar de Kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Luik >> het gevolg is van een 
materiele vergissing, dienvolgens dezelve 
t-e herstellen en te zeggen dat de kosten 
van het te wijzen arrest en van de bete
kening er van aan de partijen ten laste 
van de Staat zullen blijven. 

Te Brussel, de 27 September 1951, 

Namens de procureur-generaal, 
de advocaat-generaal, 

(w. g.) R. Janssens de Bisthoven. >> 

Herzien het voorgaande bedoelde arrest 
van 9 Juli 1951 : 

De redenen van de vordering overne
mend; 

Stelt vast dat het gedeelte van het dis
positief van het arrest van 9 Juli 1951 het
welk luidt als volgt : « verwijst de zaak 
naar de Kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van beroep te Luik )), 
het gevolg is van een materHlle vergis
sing; herstelt bijgevolg dezelve door de 
zaak te verwijzen naar het Hof van be
roep te Brussel; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant en 
van het Hof van beroep te Luik, en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de beschikking en van het arrest 
welke bij arrest van 9 .Jnli 1951 werden 
vernietigd, alsook op de kant van de over
schrijvingen van clit arrest; 

Zegt dat de kosten van onderhavig 
arrest en die van de betekening er van 
aan de partijen ten laste van de Staat 
zullen· blijven. 

3 December 1951. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - TTerslag
geve1·, H. Belpaire. - GeUjlcltthlende con
clusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 December 1951 

HERZIENING.- VERVANGING VAN DE CURA
TOR TER VERDEDIGING, IN DE LOOP VAN DE 
RECHTSPLEGING. 

Wanneer, in de loop van een rechtsple
ging in verbrelcing, de c·1wator ter vm·
cledigin,q van de veroordeelde moet ve-r
vangen toorden, benoemt het H of een 
nieuwe cu1·ator. 

(MASY.) 

ARREST. 

BET HO:E'; - Gelet op de vordering 
van de heer Procureur-Generaal bij het 
Hof van verbreking, hetwelk luidt als 
volgt : 

>> Tot de tweede kamer van het Hof van 
YPrbreking : 

>> De onclergetekende Procureur-Gene
raal heeft c1e eer te vertogen dat het Hof, 
bij arrest van 1\J Februari 1H51 een aan
vraag heeft ontvangen, om herziening· van 
een vonnis van veroordeling op 17 Augus
tus 1945 uitgesproken door de Krijgsraad 
te Luik in zake de genaamde Hubert 
Masy, en als curator ter verdecliging van 
deze persoon de heer Jean Tilmant, als
toen advocaat bij het Hof van beroep te 
Luik heeft aangesteld ; 

>> Dat de heer .Jean Tilmant bij konink
lijk besluit van 29 Juni 1951 tot substi
tuut-procureur des Konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Luik werd be
noemc1; dat er grond is om te voorzien in 
zijn vervanging als curator ter verdedi.
ging van de genaamde Hubert Masy; 

>> Om die reclenen, gelet- op artikel 445 
van het W etboek van strafvordering (wet 
van 18 Juni 1894), vordert de onderge
tekende Procureur-generaal dat het aan 
het Hof behage te zeggen dat de heer Jean 
Tilmant outlast is van zijn ambt van 
curator van de genaamde Hubert Masy 
en voor deze veroordeelde een nieuwe 
curator aan te stellen welke hem zal ver
vangen in de procedure tot herziening; de 
kosten voor te houden; 

» Te Brussel, de 25 September 1951, 

l> Namens de Procureur-Generaal, 
de Advocaat-Generaal, · 

(W. g.) R. ,JANSSENS DE BISTHOVEN >>; 

Herzien het arrest van dit Hof van 
19 Februari 1951; de gronden van de vor
dering aannememl en artikel 445 van 
het Wetboek van strafvordering toepas
send; zegt dat de heer Jean Thilmaut out
last is van zijn ambt van curator van de 
gpnaamde Hubert ;Masy en .stelt a1s cura-
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tor over deze veroordeelde in de procedure 
tot herziening aan J\IP' Andre Laurent, 
.advocaat bij het Hof van beroep te Luik: 
kosten voorbehouden. 

3 December 1951. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - vm·slag
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveuux. -
Gelijkl1tidende conclusie, H. Roger Jans
.sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 December 1951 

BEvVIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE 
EEN OMS'l'ANDIGHEID AANI'OEUENDE DIE ZIJN 
SCHULD UI1'SLUIT. - BEWERING OP ELEMEN
'IEN GES'l'AA~'D DIE TOELA'IEN ER GELOOF AAN 
TE HECH'IEN. - VONNIS VAN VEROORDELING 
HIERO<' GEClROND DAT BEKLAAGDE DE JUIST
HEID VAN DEZE BEWERING NIET BEWIJS'l'. -
ONWE'ITELIJKHEID. 

Wanneer de belclaagde een. omstancUrJheid 
(Wnvoert die zijn schuld uitsluit, is on
wettelijlc het vonnis dat, al vaststel
lmule dat deze bewering op zeke1·e ele
menten gestaafd is die toelaten er gcloof 
aan te hechten, de belclaagde ve1·om·
deelt om de enige reden dat Jl'ij c1· de 
juisthe·id van niet bewijst (1). 

(VERMEULEr-i. I 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Mei 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de wet van 18 Juni 1930, doordat het be
streden vonnis, vaststellend clat de bij 
gezegde wet voorziene stortingen niet wa
ren verricht geweest, feitelijk de mening 
is toegedaan zonder daaromtrent enig be
wijs te behoeven te leveren, dat de werk
gever sclmldig wordt geacht en clat 011 

hem de last rust van het bewijs dat hij 
zich geen font te verwi,iten heeft, maar 
dat zijn aangestelde het is clie aan zi.in 
plicht is te kort gekomen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat artikel 56 van de wet van 
18 Juni 1930 voorziet dat de werkgever 
of zijn aangestelde er toe gelwuden is cle 
bovengemelde sociale verplichtingen na te 
Ieven; clat appellant, thans aanlegger, 
staande houdt dat hij zich tijclens het on-

{1) Zie verbr., 11 Juni 1951 (A1·r. Yerbr., 
1951, blz. 607; Bull. en PAsrc., 1951, I, 702, en 
nota 1); 1 October 1951 (Arr. Yerbr., 1952, 
biz. 31; Bull. en PAsrc., 1952, I, 34). 

derwerpelijk tijdvak niet persoonlijk 
met de « Fonderies d'Anderlecht » heeft 
kunnen bezig houden ; 

Overwegencle dat het vonnis erkent chit 
aanlegger tot staving van deze bewering 
stukken overlegt waaruit blij!rt dat hij 
toenterti.id aan ernstige gezichtsstoornis
sen leed, dat de bewering aldus gestaafd 
werd door zekere elementen welke toelie
ten er geloof aan te hechten en dat der
halve op het openbaar ministerie de last 
rustte cle onjuistheid er van te bewijzen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de inbreuk ten laste van aanlegger 
bewezen te verklaren enkel op grond hier
van dat hij niet bewijst clat llij uitdruk
kelijk een of verscheidene aangestelden 
zou gelast hebben hem bij het besturen 
van cle zaak te vervangen en inzonder
heicl het storten van de bijdragen en de 
aflloudingen te verricllten, de orde van 
de bewijzen heeft omgekeerd en llet in het 
midclel ahngeduid artikel 56 van de wet 
van 18 .Juni 1930 lleeft gescllonclen; 

Om die redeuen, verbreekt llet bestreden 
vonnis ; beveelt clat onderha vig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van het vernietigd 
vonnis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwi,ist de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel, zitting llou
dend in hoger beroep. 

3 December 1951. - 2" kamer. - Voo·r
.zUter en 't'e·rs7ag(!eve1·, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijlcluiclende concl'ttsie, H. Ro
ger .Janssens de Bisthoven, advocaat-ge-
neraal. · 

2e KAMER. - 3 December 1951 

1 o VERKEER. - vVErraEnnmKER DIE zrcH 
WEER IN BEWEGING S'IEL'I. - VERPLICHTING 
DE DOORGANG V.RI,J TE LATEN YOOI\ DE IN 
BEWEGING ZI.JNDE WEGGEBRUIKERS. - VER
PLICHTING NlET Al'HANKELI,TK VAN HET NALE
VEN VAN HET RE8LEMENT DOOR DEZE LAA'IS'IEN. 

2° BINDENDID BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJ'KE YORDERlNG. 
- 00RZAKELIJK VERBANO TUSS~;N EEN MIS
DRI.JF EN DE SCHADIC. 

JO De ver]JUchting, rlie artikel 5"/, 1°, lU· 
tera a, van de TVegcode ople(!t aan de 
weggebntilcer, die na een stilstanrZ wc
der aanzet, cle doorgang vrij te laten 
voO'I' de t·eecls in beweging z·ijnrle weg(!e
bntike1·s, is n·iet ajhanlceUjlc van de om
standigheid (!at (leze laatsten 1"ijrlen 
ovm·eenkomstig de bepaliu gen nm het 
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Alycmecn Rcylernent op de politic van 
hct ve1·1ceer (1). 

2o De 1-echter over de yn'md beoordeelt 
souverein in feite het bestaan of het 
niet-bestaan van een oorzakelijlv vel·
bancl tussen een misdrijf en de schade 
waarvoor de btwye'flijlce partij veryoe
diny eist (2). 

(VAN REYN, 1'. ANDR-E.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 Maart 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

A. Aangaande de beslissing gewezen 
over de tegen aanlegger ingestelcle pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 57 en 54 
van het algemeen reglement over het ver
voer, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis 
aanlegger veroor1leelt om de cloorgang 
voor een in beweging zijncle weggebruiker 
niet te hebben vrijgelaten en aileen hem 
voor het ongeval verantwoordelijk stelt 
zonder aanleggers conclusies te beant
woorden, dan wanneer deze liet gelden 
dat hij overgestoken had toen hij « volop 
de tijd had om terug zijn rechterkant te 
nemen )), dat hij zoncler hinder of gevaar 
v66r de eerste wagen was cloorgereclen en 
pas daarna aangereden wercl door de op 
deze volgende wagen, die links had genu
men, feiten welke het vonnis vaststelt 
juist te zijn en waaruit volgt clat aanleg
ger de dom·gang had vrijgelaten voor de 
in beweging zijnde weggebruiker die nor· 
maal reed, aangezien de eerste _ wagen 
zonder ongeval voorbijgereden was : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat vaststaat dat aanlegger 
Van Reyn, na zijn benzinehouder te heb
ben Iaten bijvullen aan een pomp gelegen 
links van de door hem gevolgde open
bare weg, deze weg overstak om terug 
zijn rechterkant te nemen op het ogenblik 
dat uit de tegenovergestelde richting twee 
auto's kwainen aangereclen; dat aanleg
ger de tijd had om v66r de eerste auto 
door te rijden maar aangereden werd 

(1) Zie verbr., 7 Mei 1!)51 (A1'1·. T'erbr., 1951, 
biz. 519; Bull. en PASIC., 1951, I, 611, en 
nota 1); arg. verbr., 30 April1951 (A1T. T'e1·br., 
1951, biz. 509; Bull. en PASIC., 1951, I, 598) en 
8 October 1951 (A'I''I', Yerb1·., 1952, biz. 43 ~ 
Bull. en PASIC., 1952, I, 46). 

Vergel. verbr., 2 October 1950 (A1T. Ye'l'br., 
1951, blz. 38; Bull. en PASIC., 1951, I, 42); zo, 
in deze zaak, gevonnist werd dat beklaa.gde 
geen inbreuk op artikel 57, 1", a., van de Weg
code had gepleegd, is het niet omdat de in 
beweging zijnde weggebruiker op onregelma-

door de tweede welke de eerste op 10 of 
15 meter en ietwat links er van volgde; 
dat de plaats van de aanrijding niet nauw
keurig kan worden bepaald, doch dat het 
zeker is dat zij ongeveer op de middellijn 
van de rijweg plaats vond; dat de aan
legger, wiens gezichtsveld 250 meter ver 
reikte, desondanks het oversteken van de 
rijweg aangevat heeft zonder de autovoer
tuigen te zien aankomen voor welke hij de 
dom·gang zou afsnijden; 

Overwegende clat het vonnis beslist dat 
hij die na op de linkerkant van een rijwcg 
met zijn wagen stil te hcbben gestaan, 
naar de overkant wil oversteken, de in be
weging zijncle weggebruiker moet doorla
ten, welke om het even cliens fmelheicl en 
de door hem op de rijweg ingenomen 
Plaats ook mogen zijn; 

Overwegende dat het vonnis aldus een 
gepast antwoord op aanleggers conclnsics 
verstrekt; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 27, 29, 36, 
41, 42, 54, 57 van het algemeen reglement 
over het vervoer, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestre
den vonnis aanlegger aileen voor het on
geval verantwoordelijk stelt omdat « hij 
die zich met zijn wagen op de kant Yan 
een rijweg bevindend naar de overkant 
wil oversteken, de in beweging zijncle 
weggebruiker moet doorlaten, welke om 
het even diens snelheid en cle door hem op· 
de rijweg ingenomen plaats ook mogen 
zijn ll, dan wanneer het vonnis tevens 
vaststelt dat verweerder Andre zich niet 
op zijn reglementaire plaats bevond en 
niet vaststelt - hoewel het tegenoverge
stelde beweerd werd - dat zijn snelheid 
reglementair was, en dan wanneer de aan 
de weggebruikers opgelegclc verplichting· 
de doorgang voor andere weggebruikers 
vrij te Iaten, enkel bestaat ten aanzien 
van hen die zelf in de bij de wet ver
plichtend gestelde omstandigheclen rij
den: 

Overwegencle clat volgens artikel 57, 1°, 
litt. a, van de Wegcode, iedere weggebrui
ker de doorgang voor de in beweging zijn
de weggebruikers moet vrijlaten, wan
neer h ij na een stilstand weder aanzet ; 
dat nit deze tekst blijkt dat de toepass.ing 
er van wettelijk niet afhankelijk is ge
stelcl van de in het middel vermelcle om-

tige wijze reed, doch om reden dat beklaagde, 
opnieuw aangezet hebbende zonder de uiterste 
rechterzijde van de weg te vm·laten, daardoor 
de door.gang niet verhinderd had van de weg
gebruiker die hem voorbijstak. 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
8 October 1951 (A1·r. T'e1'b1·., 1952, biz. 13 ;. 
Bull. en PASIC., 1952, I, 46). 
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standigheid dat << de in beweging zijnde 
weggebruiker ll, zelf rijdt met ipachtne
ming van de bij het reglement uitgevaar
digde verkeersregelen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende dat de substantiele of op 

straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig c1e wet is; 

B. Aangaanc1e de beslissing gewezen 
over· de tegen aanlegger door verween1er 
ingestelde burgerlijke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 29 van het al
gemeen reglement over het verkeer, 
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
ofschoon het verweerder Andre veroor
deelt nit lwofde van de telastlegg·ing 
bij het naderen van een aansluiting de 
uiterste rechterzijde van de openbare weg 
niet te hebben gehouden, en feitelijk vast
stelt dat de auto van Andre « ongeveer op 
de middellijn van de rijweg met cUe van 
aanlegger in aanrij ding kwam ll, des
niettemin de volledige verantwoordelijk
heid voor lle aanrijding op aanleg·ger 
legt door te verklaren dat de door Andre 
begane inbreuk zonder verband van oor
zaak tot gevolg is met het ongeval, dan 
wanneer deze verklaring onverenigbaar is 
met de elders in het vonnis gedane Yast
stellingen : 

Overwegende dat het bestrec1en vonnis 
vaststelt dat er op enkele meters van 
de plaats van het ongeval een aansluiting 
bestaat en dat verweerder Andre een font 
begaan heeft door niet' op zijn uiterste 
rechterkant te rijden; dat het beslist dat 
deze inbreuk klaarblijkelijk niet in ver
band van oorzaak- tot gevolg is met het 
ongeval; dat de door aanlegger Van Reyn 
begane zware font deze alleen voor het 
ongeval verantwoordelijk maakt ; 

Overwegende dat deze beoordeling van 
feitelijke aard is ; 

Dat het middel niet kan worden aan-
genomen; 

0. Aangaande de beslissing gewezen 
over de door aanlegger tegen verweertler 
Andre ingestelde burgerlijke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 41, 42 van het 
algemeen reglement over het vervoer, 
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden vonnis aan
legger, burgerlijke partij zijn eis ontzegt 
en verweerder Andre van de telastlegging 
van overtrecling van artikel 42 van de 
Wegcode vrijspreekt door in zijn clisposi
tief te verklaren dat de Rechtbank « An
dre buiten vervolging stelt wat betreft 
het fei t niet van zijn snelheid meester ge
bleven te zijn ll, dan waimeer het vonnis 
generlei reden behelst welke deze vrij-

spraak zou rechtvaardigen, hoewel aan
legger bij conclusies staande heeft gehou
den dat Andre met een overdreven snel
heicl reed en de rechtbank zelfs niet heeft 
verklaard dat de kwestieuze telastlegging 
niet bewezen was : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
clat verweerder Andre reed met de voor 
de plaats redelijke snelheid van 60 kilo
meter in het uur; clat de auto van aan
legger welke in weerwil van het regle
ment over de politie van het verkeer, plots 
de rijweg overstak, voor verweerder een 
niet te voorziene- hindernis heeft opgele
verd; dat het vonnis alzo op heldere wijze 
de redenen vermeldt waarom het beslist 
clat de ten laste van verweerder aange
wezen inbreuk op artikel 42 van de Weg
code niet bewezen is ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reclenen, · verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank je
gens verweerder Andre. 

3 December 1951. - 2° kamer. - Voor
Z"itte1' en verslaggeve1-, H. Wouters; voor
zitter. - Gelijlclnhlencle conchtsie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. Pleiter, H. della Faille 
d'Huysse. 

2" KAMER. - 3 December 1951 

1o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
S'l'RAB'ZAKEN. - v~~ll'KEEusoNaEvAL. - HIN
DERNis DIE NIET KAN YOOTIZIEN WORDEN. -
GEVAL VAN OVERllL\CHT. 

2° REDENEN VAN DE V'ONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAD'ZAKEN. - VER
KEERSONGEVAL. - CONCLUSIES VAN BEKLAAG
DE DIE REWEER'l' ZIOH VQoOR EEN ONYOOR
ZIENBAHE HINDEHNIS 'l'E HEBBEN TIEVONDEN. -
VONNIS DAT IN FEI'l'E OP DE ON,JUISTHEID VAN 
DEZE BEWERING WIJST. - BESLISSING WET
TELIJK GEMO'l'IYEEHD. 

1 o De 1·echte'1' oveT rle fJTOnd beoordeelt 
sonve1-ein of een door de bestmtnler van 
cen voert1tig aange1·eclen hindernis niet 
leon vooTzien wonlen zorlanigerwijze, 
dat haaT aanwez·igheiil een geval van 
ove1·macht uitmaalcte, hetwellc de schuld 
van rleze bestn1wde1· wegens inb1'mtk op 
de Wegcode of misdrijf van onvTijwil
li,qe verwonclingen u.itslnit (1). 

(1) Verbr., 18 December 1950 (A101·. T'erb1·., 
1951, blz. 2.02; Bull. en PASIC., 1951, I, 249, en 
nota 1); 2 April 1951 (A1'1·. Y m·b1·., 1951, 
blz. 433; Bull. en PAsrc., 1951, I, 514); 8 Octo
ber 1951 (A•·•·. Verbr., 1952, blz. 43; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 46). 
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2o Beantwoordt op tJaBBende wijze, cle con
cl~t8ie8 van /)(lklaagde, die bewecrt zich 
v66r een h-indet·niB tc hcbbcn bevonden 
cUe niet leon voot·z·ien worden., het von
niB dat tegcnove1· cleze bewering een fei
te/.ijk element Btelt, da.t et· de onjuiBt
heid van bmvijBt. 

(STUNZ, T. HAUGLUSTAINE.) 

ARREST. 

BET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
Tonnis, op 6 Juli 1951 door de Correctio
nele Rechtbank te Verviers gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
~ering : 

Over het middel hieruit afgeleid dat het 
bestreden vonnis niet genoegzaam met re
~enen is omkleed en dat deze onvoldoende 
motivering met het ontbreken er van ge
lijkstaat, doordat, ter beantwoording van 
de door aanlegger ter zitting van 6 Juli 
1951 neergelegde conclusies, waarbij hij 
liet gelden dat de burgerlijke partij I-Iau
glustaine voor aanlegger een onvoorzien
bare hinclernis had uitgemaakt, het be
streden vonnis er zich toe bepaald~ heeft, 
zonder zijn beslissing met redenen te om
kleclen of, in elk geval, zoncler de in aan
leggers conclusies vervatte juridische en 
feitelijke verweermicldelen te beantwoor
den, te verklaren dat de burgerlijke partij 
in de rij wagens opgesteld stond toen zij 
door aanlegger werd aang(~reden, en dat 
het derhal ve naar recht niet voldoende 
was bewezen dat het slachtoffer een on
voorzienbare hindernis zou uitgemaakt 
hebben, dan wanneer het begrip van de 
onvoorzienbare hindernis een juridisch be
grip is waarvan het Hof van verbreking 
het recht en de plicht heeft de juiste toe
passing· door de rechter over de grond te 
beoordelen : 

Overwegende dat het algemeen regle
ment over het verkeer niet bepaalt wat 
door hindernis client te worden verstaan 
en geen onderscheid maakt tussen de 
voorzienbare en onvoorzienbare hinder· 
nissen; 

Overwegende dat de onvoorzienbaarheid 
van een door de bestuurder van een voer
tuig aangereden hindernis diens schuld 
wegens inbreuk op het reglement over het 
verkeer of nit hoofde van slagen of ver
wondingen bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg enkel uitsluit wanneer zij over
macht uitmaakt; 

Overwegende dat het bestaan van over
macht afhangt van feitelijke omstandig
heden welke de rechter over de grond 
souverein beoordeelt; 

Overwegende dat aanlegger, in zijn v66r 
de Correctionele Rechtbank te Verviers 

genomen conclusies beweerde dat op het 
ogenblik waarop hij met zijn voertuig een 
rij wagens achternareed die zich met ma
tige snelheid voortbewogen om een tram 
langs haar linkerzijde voorbij te steken, 
daar de weg rechts door een vrachtwagen 
afgesloten was, de burgerlijke partij die 
een trage en hinderlijke handkar voort
duwde, gepoogd heeft in de ·rij plaats te 
nemen en zodoende loodrecht ten opzichte 
van de wegas v66r aanleggers voertuig is 
opgekomen; dat aanlegger beweerde door 
deze manceuvre verrast geweest te zijn en 
« het recht te hebben te verklaren dat hij 
zich v66r een onvoorzienbare llindernis 
heeft bevonden >> ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de burgerlijke partij in de 
rij wag·ens was opgestehl toen zij door 
aanlegger werd aangereden; dat het aldus 
tegenover aanleggers beweringen een fei
telijk gegeven stelt waardoor de onjuist
heicl van die bewering wordt aangetoond 
en waaruit het afieiclt dat de burgerlijke 
partij, in strijd met hetgeen aanlegger 
staande hield, voor hem geen onvoorzien
bare hindernis heeft uitgemaakt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
alzo een passend antwoord op de door 
aanlegge-±----g'llllomen conclusies heeft ver
strekt en dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat wat de beslissing over 
de burgerlijke vordering aangaat het be
streden vonnis, er zich toe bepel'kt een 
vonnis te bevestigen van de Rechtbank 
van politie te Dison waarbij aan de bur
gerlijke partij een provisionele schadever
goeding wordt toegewezen en een deskun
dige worclt aangesteld tot bepaling van 
de omvang van de onbekwaamheid waar
door zij getroffen is ; 

Overwegende dat deze aan de bevoegd
heid vreemde beslissing slechts een voor
bereidende of onderzoeksbeschikking is 
welke aan het geschil geen einde maakt; 

Dat zij, luiclens artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering dus niet vat
baar is voor voorziening in verbreking 
vooraleer het eindarrest is geveld, wes
halve de voorziening niet ontvankeli.ik is; 

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

3 December 1951. - 2e kamer. - Voor
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - VMBlag
gever, H. Vandermersch. - Gelijlcl!ti
dende conclnBie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 3 December 1951 

Vl<JRANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
VERKEERSONGEI'AL. - AANRIJDIKG TUSSEN 
EEN OP EEN HO:JFDWEG RIJDEND VOERTUIG EN 
EEN UIT EEN SEOUNDAIRE WEG KO~rEND VOER
'J'UIG.- BESTUURDER VAN RET TWEEDE VOER
TUIG WEGENS OI'ERMAOHT VAN ALLE VERANT
WOORDELIJKHEID ON'l'LAST. - VEROORDE
LING VAN DE BESTUURDER VAN RET EERSTE 
VOERTUIG TOT YOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE 
SCHADJc. - WETTELI.JKHEID. 

Is wettelijle ge1·echtvaardigd de beslis
sing, waa1·1Jij, naar aanleiding van een 
actnr-ijcUng t~tssen een op een hoofdweg 
rij dend voe-rtttig en een ttit een semtn
da·i1·e weg komend voertttig, de 1·echter 
de bestttttrder vnn het eerste voertuig 
veroo1·deeU om de tweede vctn het geheel 
vnn de doo1· de.ze ondergnne schctde ·te 
vergoerlen, om 1·eden dctt een geval vctn 
overmacht, waarvan de rechter so~tve
rein het bestaan beoordeeU, de tweede 
van alle verantwoordelijlcheid ontlast. 

(HPRUMON'I', 'f. LEFEBVRE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 Mei 1951 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Dinant; · 

L In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering ; 

Overwegende dat de substantH~le of op 
straf van nietigbeid voorgeschreven 
recbtsvormen werderi nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de· wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vor
clering van de burgerlijke partij : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van cle Grondwet en 54 van 
bet koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, cloordat bet bestreden vonnis, uit
spraak doende over de verantwoordelijk
beden voor een ongeval welk zich heeft 
voorgedaan tussen de wagen van aanleg
ger die op de rechterkant van het berijd
paar deel van een hoofdweg reecl, en de 
wagen van de burgerlijke partij die, uit 
een secundaire weg komend, belemaal de 
hoofdweg was opgereden ofschoon, val
gens de verklaring van de bestuurder, 
aanleggers wagen op dat ogenblik op een 
afstand van 20 meter over een rechtlijnige 
weg kwam aangereden, de algebele ver
antwoordelijkbeitl voor bet ongeval aan
legger ten laste beeft gelegd, dan wanneer 
hij die een secundaire weg volgt een hoofd
weg enkel mag oprijden indien geen weg-

gebruiker aankomt of indien, rekening 
houclend onder andere met· dezes snelheid 
en de afstand waarop bij zich bevindt, er 
geen gevaar voor aanrijding bestaat; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
naar tle redenen van het beroepen vonnis 
verwijst; dat het, om zijn beslissing te 
rechtvaardigen waarbij aan aanlegger de 
algehele verantwoordelijkheid voor bet 
ongeval wordt toegerekend, vaststelt 
« dat de wagen van de burgerlijke partij 
de rijweg was opgereden en dat om 
reclen enerzijds, van het slechte zicht bif 
de uitrit van de straat waaruit de bur
gerlijke partij kwam gereden en, ander
zijcls, van de snelheid waarmede het voer
tuig van beklaagde zich voortbewoog, het 
voor de burgerlijke partij onmogelijk was 
anders te handelen dan zij gedaan 
beeft >>; 

Overwegende dat door deze in het be
streclen vonnis overgenomen beweegrede
nen dit vonnis souverein bet bestaan 
heeft vastgesteld van een geval van over
macht waardoor de burgerlijke partij ant
last werd van iedere verantwoordelijkheid 
gegrond op een overtreding van artikel 54 
van het koninklijk besluit over de politie 
van het verkeer en aldus zijn beslissing 
wettelijk heeft gerechtvaardigd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · 

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

3 December 1951. - 2" kamer. - Voor
zitte?·, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag
geve?·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijklwiclencle conclns·ie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 December 1951 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
BESCHIKKING YAK DE RAADKAMER WAARBIJ 
EEN WANBEDRIJF NAAR DE POLITIEREOHTBANK 
VERWEZEN WORDT. - VERWIJZIKG NAAR DE 
IlEVOEGDE POLITIERECHTRANK. DRAAG-, 
WIJDTE. 

2° ONDERZOEK·(IN STRAFZAKEN).
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ 
EEN GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF 
NAAR DE BEVOEGDE POLITIERECHTllANK VERWE
ZEN WORDT. - BESLISSING VAN ONBEVOEGD
VERKLARING (( RATIONE LOCI )) VAN DE RECHT
BANK VAN POLITIE WAARVOOR DE BEKLAAGDE 
GEDAAGD WERD. - DAGVAARDING YOOR EEN 
ANDERE KBACH1'ENS DE WET BEVOEGDE RECHT
BANK VAN POLI'J'IE VAN RET ARRONDISSEMENT, 
- WET'J'ELIJKHEID. 

1 o De besch-ilclcing va.n cle raadl~amer die, 
bij aanneming van veTzachtende om
standigheden, belclaagde wegens een 
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wanlieflrijf, na(w fle lievoegcle t·echtliank 
van politic verwijst, omvat geen toew'ij
zing '!:an rechtsmacht; zich nooflzakelijk 
houdend aan de wet die de plaatselijke 
lievoegdheifl van de politierechtbanken 
be]Jaalt, mcwkt zij de zaak aanhangig 
liij de politie;·echter, die, ·in het arron
(Ussement bevoegd is (1). 

2° vVanneer cle politierechtlianlc, waat·voo;· 
degene gedaa.[Jd wordt die van een door 
de raetdlcamer {fecont;·aventionaliseerd 
wetnliedrijf lieticht wo;·dt, zich ratione 
loci onbe'!:Oegcl heeft veTI,,la.a rd, be let 
deze lieslissing het openliaa1· n~inisterie 
niet cleze bekla.agcle v66T een ander poli
tieTeohtbank van het arrondissement te 
brengen clie kretchtens cle wet plaatselijlc 
bevoegd is (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK, 
T. DUMOULIN EN CONSOR1'EN.) 

·ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 10 Augustus 1951 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recbt
bank te Doornik ; 

Over bet enig middel : scbending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 163 van bet 
Wetboek van strafvordering (wet van 
2 Januari 1924), 139, 140 van bet Wetboek 
van strafvordering (art. 1 van bet konink
lijk besluit nr 59 van 10 J anuari 1935), 
4 en 5 van· de wet van 4 October 1867 ber
drukt kracbtens koninklijk besluit van 
22 Februari 1892 : 

Overwegende dat uit bet bestreden von
nis en uit de stukken van de recbtspleging 
blijkt dat ten gevolge van een bescbikking 
del. 22 December 1950 van de raadkamer 
van de Recbtbank van eerste aanleg te 
Doornik waarbij te bunnen gunste ver
zacbtende omstandigheden werden aange
nomen, de genaamden Rene Demoulin, Ro
main Boutry, Fernand Billouez en Severe 
Carpreau, de eerste gelmisvest te Beclers 
en de tweede, de derde en de vierde ge
buisvest te Havinnes, naar de desbevoeg
de rechtbank van politie verwezen wer
den, ten eincle aldaar terecht te staan 
wegens de te hunnen laste gelegde inbreu
ken op artikelen 398 en 399 van het Straf
wetboek gepleegd te Beclers, kanton 
Leuze, op 30 September 1950; 

Overwegende dat, verweerders uit dien 
boofde v66r de rechtbank van politie ge
dagvaard zijnde geweest, deze rechtbank 
zich bij vonnis van 23 Februari 1951 onbe
voeg·d verklaarde en de zaak weder in 
handen van de heer Procureur des Ko
nings te -Doornik stelde om de reden dat 

(1) en (2) Verbr., 20 Mei 1913 (Bull. en 
PAsrc., 1913, I, 258); 8 November 1915 (ibid., 
1915-1916, I, 481); 27 Maart 1939 (Arr. Yerbr., 
1939, biz. 117, en nota 1), 

de ten laste van de beklaagden gelegde 
feiten te Ha vinnes (kanton Doornik) ge
pleegd waren geweest; dat tegen deze be
slissing geen boger beroep werd ingesteld; 

Overwegende dat de Procureur des Ko
nings te Doornik, aldus opnieuw met de 
rechtspleging belast, deze overmaakte 
aan de ambtenaar van het openbaar J\'Ii
nisterie van bet kanton Doornik welke op 
30_ ~aart 1951 vorderde dat de beklaagden 
voor de rechtbank van politie van laatst
genoemd kanton zouden worden gedag
vaard; 

Overwegende dat deze rechtbank bij op 
tegenspraak geveld vonnis van 5 Juli 1951 
besliste cc dat de zaak baar niet ter berecb
ting door de beschikking van de raadka
mer dd. 22 December 1950 was opgedra
gen geweest ll ; dat de Correctionele Recht
bank te Doornik, op bet door de Procu
reur des Konings ingestelde boger beroep 
het bestreden vonnis beeft uitgesproken 
waarbij de beslissing van de rechtbank 
van politie wordt bevestigd op grond hier
van dat, aangezien de eerste beklaagde 
Rene Dumoulin te Beclers cc gehuisvest ll 
was, de Rechtbank van Politie te Leuze 
bij toepassing van artikel 139 van het 
Wetboek van strafvordering bevoegd was 
om over de te zijnen laste ingestelde ver
volging en tevens bij samenhang, over de 
feiten ten laste van zijn medebeschuldi "
den uitspraak te doen; dat naardien de 
Procureur des Konings de plaatselijke be
voegdheid bepaald had van de rechtbank 
van politie welke behoorde kennis te ne
men van de door het onderzoeksgerecht 
in onderbavig geval de Rechtbank va~ 
Politie te Leuze verwezen feiten en ver
mits deze Rechtbank zich ten onrechte 
onbevoegd verklaard had zonder dat het 
openbaar ministerie tegen deze beslissing 
hoger beroep ingesteld had, het aan deze 
magistraat niet meer toebehoorde een an
dere rechtbank van politie, insgelijlrs be
voegd krachtens artikel 139 van het Wet
hoek van strafvordering nit te kiezen · 

Overwegende dat de beschikking v~n 
de raadkamer waarbij de beklaagden 
naar de cc bevoegde ll rechtbank van po
litie worden verwezen geen rechtsmacht 
aan een bepaalde recbtbank van politie 
toewijst en zicb noodzakelijk aan de wet 
gedraagt volgens welke luidens arti
kel 139 van bet W etboek van strafvorde
ring, gewijzigd bij urtikel 1 van bet ko
ninkijk besluit n-r 39 van 10 Januari 1935 
cle bevoegue vrederecbter die is v!m de 
plaats waar het misdrijf gepleegd werd, 
van de verblijfplaats van de Yerdachte 
en van de plaats waar de beklaagde 
aangetroffen werd ; dat de zaak bij de in 
onderhavig geval genomen bescliikkin!\" 
regelmatig aanbangig gemaakt werd bij 
de rechter van politie die in bet arrondis
sement bevoegd was om van de misdrijven 
kennis te nemen ; 
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Overwegende dat de beslissing van 
plaatselijke onbevoegdheid van een recht
bank van politic, - om het even of zij al 
dan niet gerechtvaardigd is - het open
baar ministerie niet kan beletten de fei
ten aanhangig te maken bij een andere 
rechtbank van politic van het arrondisse
ment welke bevoegcl is om van de vervol
ging kennis te nemen ; 

Dat het miclclel dus gegrond is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestreden 

vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Door
nik en clat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaak nanr de Recht
bank van eerste nanleg te Bergen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

3 December 1951. - 2• kamer. - Voo,r
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. - GeUjlcl1t,idende con
cl,nsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 December 1951 

1° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. -
BELASTINH OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. -
BEDRIJFSUITGAVEN. - UITGAYEN AFTREK
IlAAR VAN HET IlRUTO IlEDRAG VAN DE INKOM· 
STEN WANNEER ZIJ GEDURENDE DE IlELAS'l'IlARF 
PERIODE GEDAAN WERDEN EN MET HET DOEL 
DEZE INKOMSTEN TE VERWERVEN OF TE IlE· 
HOUDEN. 

2° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
BEOIU,JFSUITGAVE AFTREKI!AAR YAN DE 11\'KOMc 
STEN. - UITVOERING VAN EEN WEGENS IN
BHEUK OP DE STRAl<WET UITGESPROKEN S'l'RAF. 
- KAN GEEN AFTREKilARE BEDBIJFSUI'l'GAVE 
UITMAKEN. 

1° Voor de vestiging 1Jan de belasting op 
de beddjfsinlcomsten van het b1'ttto be
drag van de inkomsten is een bedrijfs-
1titgave slechts aftrelcbaar, inrlien ·zij 
_qednrende de belastbare periode gedaan 
wenl met het rloel deze inlcomsten te 
venve1·ven of te behotulen (1). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld de 31 Juli 19-!3, art. 26.) 

2° De ttitvom·,ing van een stmf - in het 
onrlMhavige geval deze van rle vm·bettnl
·toerlclaring - uitgesprolcen wegens een 
inb1·euk op de stmfwet mag niet be
schom,vrl worrlen als een berl,l"ijfs1titgave 
clom· ae belast'ingpUchUge gedaan met 
het doeZ de inkomsten te verwerven 

(1) Zie verbr., 14 November en 5 December 
1!150 (Arr. Ve1•br., 1951, biz. 123 en 162; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 160 en 205). 

of te behottden; zij mag, bijgevolg, niet 
voo1· de vestiging van de belrtsting op rle 
berlrijfsinlcomsten afget1·okken ·wo1·den 
van de inlcomsten (2). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld op .31 Juli 1943, art. 26.) 

(DEVILLEZ, 'l'. IlELGISCHE STAAT, 
MINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestrecleu 
arrest, op 5 Maart 1951 cloor het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig miclclel : scllencling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 
13Hl van het Burgerlijk Wetboek, 38, 39, 
40 van het Strafwetboek, 25, 26 en 27 van 
de wetten betreffemle de inkomstenbelas
tingen, achtereenvolgens sam0ngeschakelcl 
bij cle besluiten van 12 September 1936, 
1G Juni 1941 en 31 .Tuli 1943, 1 en volgende 
van de wet van 1G October 1945 en meer 
in het bijzonder artikel 2, clerde para
graaf van gezegde wet, doordat het be
streclen arrest beslist heeft clat de som 
van 167.841 frank, welke ten gevolge van 
een te zijnen laste door cle Correctionele 
Rechtbank te Charleroi op 7 Maart 1942 
uitgesproken veroordeling ten huize van 
aanlegger in beslag genomen werd, 
geen bedrijfslast uitmaakt die van zijn 
in de extra-belasting en in de ·gewone in
komstenbelastingen belastbare inkomsten 
mag afgetrokken worden, en clienvolgens 
client te worden gevoegd bij het bedrag 
der ac.tiva welke in October 1!J44 Werden 
berekend tot bepaling van de inkomsten 
waarop de bij de wet van 16 October 1945 
ingevoerde extra-belasting toepasselijk is 
en van de aan de gewone inkomstenbelas
tingen .van dienstjaren HJ41 tot 1!J45 on:
derworpen inkomsten; 

Overwegende clat !Jet bestreden arrest 
vaststelt, zonder in dit opzicht te worden 
bestreden, « dat, in strijd met hetgeen 
rekwestrant (hier aanlegger) staande 
houdt, de litigieuze aanslagen uitsluitencl 
gewone belastingen betreffen (bedrijfs
belasting, nationale ~risisbelasting en aan
vullende personele belasting) )) (dienstja
ren 1941 tot 1!J45 inbegrepen) ; 

Dat derhalve de in het middel aange
duide bepalingen van de wet van 16 Octo
ber 1945 tot invoering van een extra-be
lasting op de in oorlogstijcl behaalcle ex
ceDtionele inkom~ten. winsten en baten 
tei- zake niet van toepassing zijn; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
slechts bestreden wordt in zoverre het 
weigert van de beclrijfsinkomsten van 
aanlegger welke in de belastbare periocle 

(2) Zie verbr., 10 Januari 1944 (Bull. en 
PASIC., 1944, I, 136). 
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werden verkregen, de som af te trekken 
van 167.841 frank waarvan op 7 Maart 
1942 ten laste van aanlegger de verbeurd
verklaring wercl bevolen naar aanleiding 
van een tegen hem ingestelde vervolging 
wegens vervalsing van een ravitaillerings
vergunning; dat het er op wijst dat de ver
verbeurd . verklaarde som « voortkwam 
van de door de rekwestrant uitgeoefencle 
ongeoorloofde bedrijfswerk.zaamheicl ll; 

Overwegende dat luiclens artikel 26 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, achtereenvolgens samengeschakeld 
bij besluiten van 12 September 193G, 3 Juni 
1941 en 31 Juli 1943, een beclrijfsuitgave 
slechts ·van het bruto-beclrag der inkom
sten aftrekbaar is indien zij tijdens de 
belastbare periode werd gedaan met het 
doel deze inkomsten te verwerven en te 
behouden; 

Overwegende dat de tenuitvoerlegging 
ener wegens een inbreuk op de strafwet 
uitgesproken straf niet mag worden aan
gezien als een bedrijfsuitgave gedaan 
door de belastingplichtige met het doel 
in]l:omsten te verwerven en te behou
den; dat de straf en de tenuitvoerlegging 
er van immers een verschillencl voorwerp 
hebben hetwelk de openbare orde aanbe-
lmigt; · 

Waarnit volgt dat het mirl<lel naar recht 
faalt; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt annlegger tot de kosten. 

4 December 1951. ~ 2e kamer. - VOOl'
zitteT, H. Smetrijns, raaclsheer waarne
mend vom'zitter. - Vel'Slarwevet·, H. bau
bresse. GeUflcluidende conclnsie, 
H. Ganshof .van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. A Buisseret 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 4 December 1951 
INKOMSTENBELASTINGEJN. - ExTRA

BELASTING OP DE IN OORLOGSTI.TD BEHAALDE 
EXCEPTIONELE WINSTEN. - BELASTBARE IN
KOMSTEN. - GEZINSUlTGAVEN. - INKOM
STEN VERMOED urr BELASTBARE INKOMSTEN 
VOOR'l' TE t{O~!EN. 

De cloor de belastingplichtige ged~trende 
de belastbare periode voor de liehoejten 
vnn zijn gezin gcda:ne ·ztUgaven, som1nen 
zijncle door hern aangeweml t'ot het ver-
1.6en;en vnn 1·oerenrle qoederen ·iA;ot'den, 
beho·zulens te[Jenbewi.js, verntoed vood 
te lcornen van inkornsten (lie ·in ae emt·rn-

(1} Verbr., 7 November 1950 '(Bull. en PasiC., 
1951, I, 125, en de conclusie van het openbaar 
ministerie); 10 April 1951, .twee ·arresten (A•·i·. 
Ye·rb••., 1951, blz. 451 en 454; Bull. en PAsrc.; 
1951, I, 544 en 545); 26 Juni 1!J51 (A·rr: Verhr., 

VERBR., 1H52. -· 11 

1Jelastin{! op. de in oorloostijd 1Jelw.alrle 
exceptionele inkomsten belastbaat· 
zijn (1). (Wet van 16 October 1945, arti

, kel 2, par. 3, c.) · 

(BELGISCHE STAAT, MINHlTERIE VAN FINANCIEN; 
T. MOTTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 April 1~51 door het Hof van 
beroep te Brilssel gewezen ; 

Over het enig rniddel : schending van 
artikel 112 van de Grondwet en 2 van de 
wet van 16 October 1945 tot invoering van 
een extra-belasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doorclat bet bestreden arrest de 
door de administrntie geraamde uitgaven 
voor het gezin nit de in de extra-belasting 
belastbare grondslagen sluit door te 
steunen hierorJ dat deze kosten slechts uit
gaven vertegenwoordigen welke op tot 
het normnal verbruik clienende voorwer
pen betrekking hebben, dun wanneer het 
artikel 2, derde paragraaf, c, van de wet 
van 16 October 1H45 tot invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijcl be
hualde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, . het vermoeden invoert dat, behou
dens het bewijs van het tegendeel, de 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot het aan
kopen, de aanleg en de transformatie van 
roerende en onroerende goecleren annge
wende, somnwn van belastbare inkomsten 
voortkomen en dat cleze bepalfng, welke 
in de meest algemene bewoordingen · is 
opgestelcl, de tot de gezinsuitgaven aange' 
wende sommen beschouwt als inkomsten 
welke, krachtens het bij artikel 2, clerde 
paragraaf, van de wet ingevoerd vermoe
den, aan de in de extra-belasting belast
bare grondslag dienen te worden toege~ 
voegd : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
vaststelt dat wijlen Edgard Schliker, 
rechtsvoorganger van verweerster, ambts
halve in de extra-belasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten wercl aangeslagen, over
eenkomstig de bepalingen van de wet van 
16 October 1945 en van artikel 56 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; 

D:it het beslist qat de administratie ten 
onrechte wegens uitgaven voor het gezin 
in de activa op 9 October 1944 eEm som 
van 114;000 frank heeft opgenomen, « post 
welke er nit client te worden weggelaten 
verniits dcze kosten slechts uitgaven ver~ 

1951,· blz. 638; Bull. en PASIC., 1951, I, 734); 
2.5 September en 9 October 1951 (A•·•·. Verbr., 
1952, ·blz. 2•1 .en.:52.;. Bull . . Bn Pisrc., 1952, I; 25 
en 56). 
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regenwoordigen die op tot het normaal 
verbruik dienende voorwerpen betrekking 
hebben ''; 

Overwegende dat artikel 2, derde para
graaf, van de wet van 16 October 1!}4li, 
behoudens de bi.i hetzelve geregelde leve
ring van het tegenbewijs, vermoedt llat 
de sommen rechtstreeks of onrechtstreeks 
aangewencl tot het aankopen, de aanleg 
en de transformatie van roerende en on
roerencle goederen· uit belastbare :hlkom
sten voortkomen; 

Overwegende clat deze, in de alge
meenste termen opgestelde bepaling de 
aan de uitgaven voor het gezin bestede 
sommen als inkomsten aanziet, welke der
halve aan lie in de extra-belasting belast
bare grondslag behoren te worden toege
voegd; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat, ter bepaling van de 
in de extra-belasting belastbare grondslag 
er met de uitga yen voor het gezin geen re
kening mag worden gehouden, en door 
in die mate de litigieuze aanslag te ver
nietigen, het in het middel aangeduide 
artikel 2 van de wet van 16 October 1945 
gesclwnden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het b~stre
den arrest in zoverre het de litigieuze aan
slag in de extra-belasting op de in oor·Iog·s
ti.id behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten vernietigt, voor zoveel 
deze aanslag betrekking heeft op de som 
van 114.000 frank, welke de bedragen ver
tegenwoordigt besteed aan de uitgaven 
voor het gezin, in zoverre het de terug
gave beveelt van alle ten onrechte uit clien 
hoofde geincle sommen met de moratoire 
interesten, en in zoverre. het over de kos
ten uitspraak doet; beveelt dat onder~
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van cle gedeel
teli.ik vernietigde beslissing ; veroorcleelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

4 December H151. - 2" kamer ~ Vo01'
zitter, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter. - .TTeTslagg,ever, H. Dau
bresse. Gelijklu:idende oonclus·ie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. Pleiter, H. Van Leynseele. 

1° KAMER. 6 December 1951 
1° VERKOOP.- VERKOOP ~IET YOORBEHOUD 

VAN AANWIJZING VAN LASTGEVER. - GEVOLG 
VAN DE BINNEN DE 'l'ERMIJNEN GEDANE EN DOOR 
DE LASTGEVER AANVAARDE OPGAVE VAN LAHT
GEVER. - LASTGEVER VAN DE VERKOOP AF 
GEACHT RECH'l'S'l'REEKS DE EIGENDOM VAN DE 
VERKOPER TE HOUDEN. 

2° VERKOOP. ----, VERKOOP MET. VOORBEHOUD 
VAN AANWIJZlNG VAN LASTGEVER. - 0PGAVE 
VAN LASTGEVER. - VERKRIJGER VAN EEN 
ANDER KA VELlNG 'ZONDIGR RECHT OM UIT DE 
BEDINGEN VAN DE AK'l'E HET BEWr.JS AF TE 
LEIDEN VAN EEN PERSOONLIJKE YERBIN'l'ENIS 
JE3ENS HEM VAN DE AANGEWEZEN LASTGE
VER. 

1o Doo1· rle liinnen rle vooT.ziene term.ijnen. 
gedane en floor rZe lastgeve·r aanvaa.-rde 
opgave van last[!eVeT, neemt deze rle 
Jllcu~ts in van de ann·wiizer van lnstge
vet· ·en. worclt uea.aht nwhtstt·eelcs van de 
verlcoper rle eiuenrlom. t:nn de· verlcoop 
nf te hourlen (1). 

2o Wanneer in een OJlCniHJTe ve-rlcoozl bi.i 
verlcavelin{l, voo·r een lot een ttanwij
zinu va11 lastyeve-r yedaan we1·rl, mau rle 
veTk1'ijge1· va.n een a.nrleT T!:nveling 11it 
cle IJetlinuen van rle nktr. het liew'i.js 
niet afieitlen, rZat rle rut!llwijze·r •!jan last
rteve1· het gemeen kn·ra.kte·r va.n een weg 
e-rlcenrl heett, en zich er pcrsoonlijk 
toe ve1·1JonrZen he eft, rleze m.erleeigen
rZorn te em·biedigen. (Burg. Wetb., arti
kel 1165.) 

(WOYMANS, T. VAN BOECKEL EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet ov llet bestreden 
vonnis, op 7 Februari 1951 in hoger beroep 

! gewezen door ae Rechtbank van eei·ste 
aanleg te Antwerpen; · 

0 ver het eerste mid del : sell ending van 
artikelen 1120, 1121, 1165, 1168, 1181, 1183, 
1189 tot 1192, i349 en 1353, 1354 tot 1356; 
1372 tot Hl/5, 1582 en 1584, 1984, 1£85, 19!'8 
van het Burgerlijk Wetboek, en voor zci
veel nodig 1•an artikelen 1.59, 1 o, van llet 
konink1ijk besluit van 30 November 1939 
bevattc~nde het Wetboek van registratie
recllten en 97 van de Grondwet; doordat 
het bestreden vonnis eisen's ha.ar eis ont
zegde om reel en da t zi.i de gemeenheid van 
de betwiste losweg erkend !10eft en dus ge
houden is deze 'gemeenheid persoonlijk te · 
eerbiedigen, cUt ov grand ener melding 
van een verkoopakte del. 26 Juni H30 
waarcloor J;:avelingen twee en drie aange
kocht werden door eiseres die nadien aano 
wijzing van Iastgever in voordeel van juf
frouw van de Veire en Henri de Smeth 
<leecl; clan wanneer de verkoop met voor
!Jehoml van aanwijzing van lastgever een 

(1) Zie verbr., 18 Februari 1932 (Bull. en 
P.\sJc:, 1932, I, 74); B.\'IDRY-LACAN'l'INERIE, 3" dr., 
bd, XIX, n' 1H, blz. 168; PL.\JHOL en RIPERT, 

3" c'r., 1949, n' 2330; DE PAGE, 2" dr., bd. IV, 
n' 28•t, blz. 291; raadpL Oodedes droits d'enrP
.yistr·ement, art. 159, 1". 
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verkoop onder opschorsende of ontbindende 
voorwaarde betreffende cle persoon van 
de koper uitmaakt, zodat na de lastgevers
aanwijzing de aangewezen lastgever ai
leen en met terugwerkencle kracht als ko
per client beschouwcl; en de aanwijzer van 
lastgever veronclersteld wonlt de hoeda
nigheid van lasthebber of zaakvoercler van 
de aangewezen lastgever te hebben, zodat 
de verkoopakte ten laste van de aanwij
zer van lastgever geen persoonlijke ver
plichtingen kan cloen ontstaan; en in elk 
geval en welke om het even ook de juri
dische aarcl van een lastgeversaanwijzing 
weze, de meldingen van zulke akte niet 
als persoonlijke erkentenissen tegen ann
wijzer van lastgever kunnen gelden : 

Overwegende dat, blijkens de vermel
<lingen van het bestreclen vonnis, 1° .Jan 
Luyck drie percelen eigendommen in open
bare verkoping gesteld hebbende, het 
eerste dier percelen op 26 Juni 1930 aan 
de rechtsvoorganger van verweenlers 
werd toegewezen terwijl de percelen twee 
en clrie aangekocht werden door eiseres, 
welke regelmatig verklaarcle aanwijzing 
van lastgever te doen ten gunste van juf
fer Van cler Veire en van Henricus De 
Smeth, welke die verklaring aanvaard
clen ; 2° dat, luidens het lastenkohier van 
<lie verkoop, << de weg liggende achter 
koop een is en gemeen voor de huizen 16, 
18, 20 en 22 alsmede voor kavel twee der 
Regentstraat en ten gemene kosten client 
onderhouden te worden ll; 

Overwegende clat eiseres, wier eigendom 
eveneens langs bedoelde weg gelegen is te-

. gen verweerders een eis ingesteld heeft 
er toe strekkende voor recht te doen 
verklaren dat laatstbedoelclen op het ge
deelte van gezegcle weg welke naast hun 
eigendom gelegen is, noch erfclienstbaar
heid noch recht van mecleeigenclom be
zitten, en clat gevolglijk eiseres gerechtigd 
is clit gedeelte van de weg te doen afslui
ten; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
bewuste vordering heeft ontzegcl om re
den dat, doordien zij de percelen twee en 
drie heeft aangekocht dan wanneer het 
kohier van lasten bedong dat de weg 
waarover het geschil loopt, aan de perce
len een en twee gemeen was, eiseres on
betwistbaar erkend heeft clat de weg me
deeigendom was en dat zij persoonlijk ge
houden is die gemeenheid van de weg te 
eerbiedigen, verbintenis welke de recht
bank bovendien in verband brengt met de 
persoonlijke verbintenissen welke eiseres 
als aanwijzer van lastgever jegens de 
door haar aangewezen lastgever heeft 
aangegaan; 

Overwegende dat ten gevolge van de 
command-verklaring afgelegd binnen de 
gestelde termijnen en van de door de aan
gewezen lastgever aanvaarde lastgevers-

aanwijzing, de aangewezen lastgever de 
plaats van de aanwijzer inneemt en ge
acht wordt vanaf de verkoop zijn eigen
dom rechtstreeks van de verkoper te hou
clen; 

Overwegencle clat door te beslissen dat 
eiseres, wijl zij de kopen twee en clrie 
heeft gekocht, erkencl heeft clat de liti
gieuze weg een mecleeigendom was clan 
wanneer door de regelmatig gedane en 
aanvaarde aanwijzing van lastgever eise
res aan de verkoop volkomen vreemcl ge
worden was, het bestreden vonnis de regel 
van artikel 1165 van het Burgerlijk wet
hoek heeft miskend en dienvolgens dit ar
tikel geschonclen; 

Overwegende dat de vordering niet ge
richt zijnde tegen de aangewezen lastge
vers, de rechtbank haar vonnis niet kon 
gronden op de verbintenissen welke eise
res jegens de aangewezen lastgevers heeft 
aangegaan zoncl(~r voormelde wetsbepa
ling· te miskennen; 

Waaruit volgt clat het bestreclen von
nis de in het miclclel aangecluicle wetsbe
palingen heeft geschomlen; 

Om die reclenen, ~n zonder dat er aan
leiding bestaat om het tweecle miclclel te 
onclerzoeken, verbreekt het bestreden von
nis; beveelt clat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen en clat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigcle be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen uit
spraak doende in hoger beroep . 

6 December 1951. - 1e kamer. - Voor
zUtc1·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·s/.aggeve·r, H. Simon. -
Gclijl.ol~t'iflenrle concl·tts'ie, H. Ganshof van 
cler Meersch, advocaat-generaal. - Plc·i
tc1-s, HH. Velclekens en Simont. 

l e KAMER. - 6 December 1951 
1° JVIAA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 

- VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER DE 
VERSCHULDIGDE SOMMEN BI.J DE DIENST VAN 
DE POSTCHECKS TE S'fOlU'EN. 

2° JVIAA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUIT VAN DE REGENT VAN 7 SEPTE1.1-
BER 1946. - BESLUIT DAT TOT VOORW~;RP 
HEED'T VOOR DE TOEKOJ\.fST DE TOEPASSINGS
VOORW AARDEN VAN EEN REEDS VOORIIEEN OP 
DE NIE'l'-UI'l'VOERING VAN DE STOR'l'lNGSVER
PLICHTlNG GESTELDI" VERMEERDERING 'l'E RE
GELEN. 

3° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUI'f VAN DE REGENT VAN 7 SEPTEM
BER 1946.- NALATIGHEIDSBIJSLAG. - STEL
LING VAN HE'l' ENKEL AANBREKEN VAN DE TER
MIJN IN DE PLAATS VAN DE VROEGER. VOOR
ZIENE AANMANING. 

--_-_-1 j_ 
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4o MAA'l'SOHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- VERSCHULDIGDE IJIJDRAGEN. - REGIME 
DOOR RET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
7 SEPTEMBER 194() INGJC?OE!W VODR DE \'OOR 
ZIJN INWEBKINGTREDlNG VEBSCHULDIGDE lll.J· 
DRAGE EN DIE RET VOOR\VERP YAN EEN AAN-· 
MANING NIET HERREN Ul'l'GEMAAKT. 

1o De we1'1cgeve1· heett de verpl'ichtiny cle 
door hem aan de Rijlcs£lienst voor maat
schappelijlce zelwrheid ve?·sch·nlcUgcle 
sommen op het lcrecl'iet van cleze instal
ling bij cle Dienst £/,er Postchecks te 
storten. (Besluit van cle Regent van 
16 .Januari HJ45, art. S.) 

2o Het 7Jeslu'it vnn de Regent van 7 SetJ
tember 194fi lwett tot ·voorwe?'Ji voo·r rle 
toelco·mst !le toepnssinys1:oor11Ja.arrZen 
van een ·rcerZs voorheen yestelrZe ver
rneerrZering te ?'Cf!elen op .het niet-uit
voeren vnn rZe ~Dettelij lee ven>Ucht'in,q 
tot starting viLn rZe bijclrngen ·i.n fle 
voo1·ziene tennijn. 

3o Het besl'll1:t va.n de Re(fen.t van 7 Sep
tember 1946 1Jepe1·kt er z·ich top,, zoJuler 
het karalcte·r noch llet perc(mtaue van 
ae cloor nrtilcel 9 'UWn het lieslnit van de 
Regent •1xm .l6 J nnn(/!ri 194/) 'Uoorz:i.ene 
<< na.la.tiyheidsbijslng '' te · wijziuen, in 
rZe plaats vcu1 rle namria:nin(J, zoa.ls zij 
1>1'0C[JCI' 1Joo·rzieu uJns, als tocJtJassinrTs-
1iOOI'UJaanle va11 deze bijslau, het enkel 
a.a;nlJreken · te stellen ·van rle te·rrnifn, 
v66r 1JJelke lie sto1'tintJ ·van het Mdm.y 

. van cle verschultl'if!de bijrl'J'af!en rnoet (!e
. clcian wonlen. (Beslnit . van de Regent 
van 7 September 1946, art. 1 en 3.) 

4° Door per lcwarta.nl, volyens het ti:ill
stip 1Ntn'I'OJJ rle IJijc/,mye ve·rsclw.lcli[lcl 
is, rle termijn te lietJnlen binnen welke 
de werkyevc1· yehomlen is rleze l;ijrlmye 
te stoden, laa.t het liesluoit va.n de Re
gent van 7 September 19-~6 toe, verre 
van flp, ;v66r ziin ·inwerli:iuyt·rerl'in[! ver-_ 
seh·u.lcUude bijrZ-rar1en n-it het stelsel rZie 
het hwoert te sluiten, yeclH1'C1Hle het 
ee·rste · kwartnal lopende ten (la.{fe van 
clcze inwe·rkin.r;trerlin.rJ rle lJijclra.yen te 
sto·rten, £lie het voonr;er1J ·vwn een na.n
mwniny n·iet helibe·n ·ttityemnnlct. 

(RIJKSDIENST VOOR MAA'l'SCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, 'f. MOEYICENS.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis op 20 .Tanuari 1950 in hager beroep 
gewezen cloor cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over het enig miclclel : schending van 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
van de artikelen 12 van cle besluitwet 
van 28 December 1944 betreffencle de 
maatschappelijke zekerheicl der arbei
ders, gewijzigd bij de besluitwet van 
6 September 1946 (art. 2) ; 5 en 9 van het 

besluit van de Regerrt van 16 Januar~ 
19c!5, · welke artikelen gewijzigd werdel,l 
bij besluit van de Hegent van 7 Sep
tember 1946; van artlkel 1 van gemelcl 
besluit van cle Regent van 7 September 
194G, en 97 van ile Gronclwet, cloorclat 
bet bestreden vonnis, het beroepen von
nis bevestigencl, geweigenl heeft ver
weerder te veroorclelen tot betaling cler 
som van 138 frank welke een bijslag 
van 20 t. h. op bet saldo iler op het 
vierile kwartaal van het jnar 1945 slaancle 
bijdrage uitn~aakt, om reden <lat gemelde 
bijslag enkel op de bijtlragen die binnen 
een bepaalcle termijn niet betaalcl · waren, 
automatisch aanrPkenbaar gemaakt werd 
cloor het besluit van cle Regent van 
7 September 1!l4fi tla t pas· op 1 October 
1946, clus · 'zonder terugwerking van 
kracht geworden is, clan wanneer : 1 o arti
kel :f van g,emelcl beslnit van de. Regent 
van 7. Sevtember 19-HI, dat namelijk arti
Jrel· 9 van het besluit van de Hegent van 
16 .taimnri 1945 wijzigt, die bijslag van 
20 t. h.· automatisch op alle « verschul
digde bijclragen :,\' ·aanrt>kenbaar maakt en 
clus zowel. oi> die welke v66r 1 October' 
1946 eisbattr gewm'den en OlJ <lie UH tum en 
later nog versclmldigcl warPn, als Oil die 
welke 1ia . zijn inwerkingtrelling betaa~
banr wenlen; 2° artikel 2 van llet BUrger
lijk Wetlioek niet de wetten van open
bare orcle beoogt, met llet gevolg dat, 
wijl l1et besluit van de Regent van 7 Sep
tember 1946 van openbare orde is, zijn 
bepalingen dus moeten aangewencl wor
den op de bijclragen die v66r 1 October 
1!l4ii JwtaaJbanr werclcn doch ov 15 Decewc 
bel' Hl±G nog niet betaald waren, op welke 
datum de bijslag van 20 t. 11. voor de 
perste maal en zoncler andere voorwaar
dell moest aangerekend wonlen : 

OyerwPgen<lP flat nit <le stukken cler 
rechtsplpging blijkt dat verweercler or> 
17 November 194N geclagvaarcl wercl tot 
betaling van 829 frank, zijncle : 1 o !191 fr. 
ten titel van bijclrage voor de maatscba]l
pelijke zekerll eicl, vier<le l;:wartaal 1945 ; 
2o 138 frank ten titel van vermeerclering 
van· 20 t. lt. wegens te laat geclane beta
ling van cleze bijclrage; 

Dat verweercler na: de dagvaarding van 
17 November 1!l4S de bijclrage van 691 fr. 
betaalcl heeft; 

Overwegencle · clat het bestreclen vonnis, 
bij bevestiging van het.;beroepen vonnis; 
de eis van aanl<•gget· afgewezen heeft claar 
waar hij strekte tot de ·beta ling van de 
vermeerdering van 20 t. h. der bijdrage; 

Dat cleze beslissing stetmt op cle motie
ven clat 1 o de bijclrage voor bet dienst
jaar 1945 verschuldigcl was, clan wan
neer de vermeerdering der bijclrage, ·zoals 
zij nu geregeld is, enkel voorzien werd 
bij llet besluit van de Regent vn:ri 7 Sep
tember 1946 clat vas vanaf 1 October .194() 
in voege is getreclen en clit zonder ter.:ug-
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werkende kracht; 2° dat dit nieuw besluit 
de artikelen 5 en 9 van het besluit van 
de Regent van 1() .Januari Hf45 vervangt; 
doch dat die « sanctie ll geenszins toepas
selijk is wegens een te laat gedane beta
ling van een reeds verschuldigde bijdrage, 
zoals in onderhavig geval een, v66r het in 
voege treden van het besluit van de Re
gent van 7 September 1946 verschuldigde 
bijdrage; 3° dat anderzijds aanlegger zich 
evemnin op dit vorig besluit van 16 Ja
nuari 1945 mag beroepen vermits niets be
wijst clat hi.i aan verweerder de aanma
ning per aangetekend schrijven gezonden 
lweft die als voorwaarde voor het innen 
van de vermeerdering van 20 t. h. vereist 
was; 

Overwegende clat bij artikel 8 van het 
beslnit van de Regent van 16 .Tannari 1945 
aan de werkgever de verplichting wordt 
opgelegcl op het crediet van de Rijksdienst 
voor l\1aatschappelijke Zekerheid bij de 
Dienst der Postchecks de door hem aan 
eerstbecloelde verschulcligcle bijdragen te 
storten; 

Overwegende dat in de oorspronkelijke 
tekst van artikel 9 van gezegd besluit 
een « nalatigheidsbijslag ll werd voorzien 
ingeval de werkgever na het verstrijken 
van de maancl in de loop clerwelke hij tot 
nakoming van deze verplichting werd aan
gemaand, in gebreke was gebleven cUt te 
doen; 

Overwegende clat het besluit van de Re
gent van 7 September 1946, zomler de 
aanl noch het percentage van deze naht
tigheillsbijslag te wijzigen, zich er toe be
perkt heeft in de plaats van de aanma
ning in d~ voorheen voorziene vormen, 
voorwaarde tot . toepassing van bewnste 
bijslag, enkel het aanbreken te stellen 
van de termijn v66r welke « het bedrag 
der vprschulcligcle bijdragen ll client te 
worden gestort; 

Dat door, naargelang van het tijdstip 
waarop de bijdrage verschuldigd is, per 
kwartaal de termijn te bepalen binnen 
welkc de werkgever verplicht is cle bij
drag·e te storten, het besluit van de Re
gent van 7 September 19,1fi, n111 het stelsel 
welk het invoert de voorhePn versehul
!ligdp blj dragen niet heeft ui tgezonderd : 
dat clit besluit, ten aanzien van de bijdra
ge welke niet het voorwel-}J zijn geweest 
van een aanmaning, toelaat ze te storten 
gedurende het eerste kwartaal lopende 
ten dage van de inwerkingtreding, ter
wijl de vermeerdering, indien geen star
ting is verricht geweest, slechts na het 
verstrijken van deze termijn wordt toe
gepast; 
· Overwegende dat dit besluit slechts ten 
doel heeft voor de toekomst de toepas
singsvoorwaarden te regelen van een ver
meerdering welke reeds voorheen oJ) de 
niet-naleving van· een wettelijke verplich
ting was gesteld ; 

Overwegende dat, door te w<.•igeren de 
bewnste bepaling toe te passen ter zake 
van de bijdragen welke reerls hadden die
men gestort te worden en niet binneri de 
toegestane termijn zijn gestort geweest, 
het bestreden vonnis de in het middel aan
gecluide lJepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Heclltbank van eerste aanleg te 
Gent en clat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroorrleelt verweerder tot de 
kosten; verwijst lle zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
uitspraak doende in hoger beroep. 

6 December HJ:il. - 1° kamer. - Yoor·
zitter, H. Bail, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Yersla,ggever, H. de Clip
pele. - Gelijklu.idellde concMts·ie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Delacroix. 

2e KAMER. - II December l95I 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN VEROORDELING. - GEEN ANTWOORD OP 
EEN DOOR BEKLAAGDE REGELMA'l'Ill VOORGE
BRACHT VElRWEER. - AHREST NIE1' GEMO
TIVEERD. 

2° VERBREKING. - UITGESTHEK'l'HEID. -
STRAI<ZAKEN. BEKLAAGDE TOT TWFX 
STR.AI~FEN VEROOI~DEELO VVEGENS TWEE MIS
D!U.JVEN EN '1'0'1' HE'l' GEHEEL VAN DE KOSTI~N 
VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - VERBRE
KING VAN DE VEROORDELING WJWENfl EEN VAN 
DE MISDlllJVEN. - 'TFJHBIUC.KlNG VAN DE VER
OORDELING TOT HE'l' GEHEEL VAN DE KOSTEN. 
VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING. 

3° VERBREKING. STRAFZAKEN. 
VOORZIENING VAN DE PARTI,J DIE DURGERLIJTC 
VOOR DE KOSTEN VAN DE PUflLIEKE VORDERINO 
VERANTWOORDELT.JK VERKLAARD WERD. 
GEEN MIDDEL VAN A:NIB'l'SWEGE. 

1° Is n·iet gemoUveenl, het arTest rlat een 
belclaa.gde ver·oordeelt zonder· een floor· 
rleze r·egelmatig voorgebnwht venoeer 
te Mantwoonlen (1). (Grondw., art. 97.) 

2° 1Vanneer· een an·est, dat een belclaaglle 
wegens twee rnisdTijven tot twee stTaf
ten veToordeelt, veTbrolcen wordt met 
betrelclc-ing tot een va.n lleze rnisdrijven, 
brengt d·ie ver·br"elcing rleze mede van de 
ver·oor·rleling tot het geheel van de lcos
ten van de pu.blielce vo1·dering. 

3o Op de voor-zien·ing 11rm rle 1Jail"tij rlie 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
3 December 1951 (Bull. en PAsic., 1952, I, 171). 
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-uoor de lcosten -uan de v~tblielce vorde
ring burgerlijlc venmtwoordelijlc werd 
ve1·Tclaanl, werpt het Hot geen middel 
van. ambtsweue op. 

(DE GROOTE, 'l'. VERBRUGGHE.) 

ARREST. 

HET HOIP ; - Gelet op het arrest, op 
16 April 1951 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen ; 

I. W at de voorziening betreft van eerste 
aanlegger tegen de beslissing over de pu
blieke_ vonlering : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 418 en 420 
van het Strafwetboek hieruit afgeleid oat 
het bestrerlen arrest de conclnsies van 
eerste aanlegger onbeantwoord heeft ge
laten waar, eerste onderdeel, het niet be
paalt, wat de eerste aanrijding betreft, 
waarin het gebrek aan voorzorg of voor
uitzicht bestaat dat eerste aanlegger 
verweten wordt, niettegenstaande deze 
laatste de te zijnen laste gelegde schnld 
betwist en dat hij regelmatig gereden 
heeft, en waar, tweede onderdeel, de door 
het bestreden arrest in acht genomen be
schonwingen om de schnld van aanlegger 
te bewijzen, ·wat de tweede aanrijding be
treft, niet beslissend zijn : 

Ov,er het eerste onderdeel : 
. Overwegende dat het bestreden arrest 

door slechts vast te stellen c< dat door de 
behandeling van de zaak v66r het hof, de 
telastlegging voorzien s·u.b littera A bewe
zen is gebleven ll geen duidelijk antwoord 
gegeven heeft op het door aanlegger in 
conclusie aangevoerd middel dat hem geen 
schnlclige beweging kan verweten worden 
daar, nit het feit dat hij een andere wiel
rijder reeds voorbijgestoken had zonder 
hem aan te raken, dient afgeleid dat hij 
ook voor verweerder « een genoegzame 
rnimte rechts gelaten heeft ll; 

Dat de in het middel aangednide wets
bepalingen -door het bestreden arrest dns 
geschonden werden zodat het eerste on
derdeel van het middel gegrond is : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de bestanddelen nader bepaalt die de ten 
laste van aanlegger gelegde schnld ken
merken en dat het zodoende in het licht 
stelt wat het in de gedraging van aan
legger als gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg aanneemt; dat de rechter door 
deze souvereine beoordeling het door aan
legger· aangevoerd verweermiddel, strek
kende tot de betwisting van de onvoor
zichtigheid, op voldoende wijze beant
woordt; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel de beslissing betreffende 
een eerste aanrijding aileen bestrijdt ; dat 
bet wegens dit feit voorzien misdrijf on
derscheiden is van het misdrijf dat de 
tweede aanrijding veroorzaakt heeft en 
dat met een onclerscheidene straf beteu
geld wordt ; dat nit bet bestreden arrest 
blijkt dat bedoelde misdrijven niet ondeel
baar zijn; 

Dat aldns de verbreking van de eerste 
beslissing deze van de tweede niet mede
brengt; 

Maar overwegencle dat de kosten van 
de pnblieke vordering samen berekend 
werden en dat zodus de verbreking van 
de beslissing betreffende een der mis
drijven de verbreking van de beslissing 
aangaande het geheel van de kosten van 
de publieke vordering moet medebrengen; 

II. Wat de voorziening betreft door de 
bnrgerlijk verantwoordelijke partij ge
richt tegen de beslissing over de pnblieke 
vorclering : 

Overwegende dat deze voorziening enk:el 
ontvankelijk is in zover zij de verklaring 
van bnrgerlijke verantwoordelijkheid van 
aanlegger bestrijdt wat de kosten betreft i 
dat er geen micldel daaromtrent ingeroe
pen wordt en dat het hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

Maar overwegende dat de burgerlijk 
verantwoordelijke partij het voordeel ge
niet van de op de voorziening van de be
klaagde uitgesproken verbreking van de 
veroordeling waarvoor zij bnrgerlijk ver
antwoordelijk verklaard werd; 

III. Wat betreft de beslissing gewezen 
over de bnrgerlijke vordering : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond sonverein vaststelt dat « aileen de 
tweede aanrijcling aan de bnrgerlijke 
purtij schade berokkend heeft ll ; 

Dat derhalve de verbreking van de be
slissing betreffende het eerste misdrijf 
geen invloed nitoefent op de beslissing 
over de burgerlijke vordering; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
dat, bij bevestiging van het beroepene 
vonnis, een provisionele schadevergoeding 
aan de bnrgerlijke partij toekent en een 
desknnclige benoemt om de ondergane 
SChade nader te bepalen, en de zaak 
tot verdere behandeling naar de eerste 
rechter verwijst, geen einde stelt aan het 
geding en over geen betwisting van be
voegdheid gewezen is ; 

Dat, luidens artikel 418 van het Wet
hoek van strafvordering, de eis tot ver
breking tegen een arrest van dien aard 
slechts na het eindarrest toegelaten is ; 

Overwegende dus dat de voorziening 
voorbarig en niet ontvankelijk is; 

Om .die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch slechts in zover het eerste 
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aanlegger wegens de betichting A (eerste 
aanrijding) Yeroordeeld heeft tot een geld
boete van 100 ( x 10) .frank of tot aan ver
vungende gevangenisstraf van een maand, 
hem verwezen heeft in al de kosten 
van beicle aanleggen en tweede aunlegger 
voor de betaling er van burgerlijk ver
untwoordelijk verklaurd heeft; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige: beveelt _ 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Gent, en dat er melding van zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk, vernietigde beslissing; veroor
deelt aanleggers samen tot _de drie vierden 
van de kosten; het under vierde ten laste 
blijvend van de Staat; verwijst de aldus 
omschreven zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

11 December 1951. -~ 2e kamer. - Voo·r
zitter, H. Wouters,· voorzitter. - Ve·rslau
ge-ve;·, H. van Beirs. - Gel-i.ikhtidende 
conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 December 1951 

ON'l'UCHT EN PROS'J'I'l'U'l'IE. - ON~ 
TUCH'l' VAN '1\HNDER.JAHIGEN. - NALATIGHEID. 
- lNZICHT 0:\I DE O"iTUCHT TE JlEVORDEREN. 
- BEORIP. 

Het Inzicht om de ont1tcht te bevonle;·en, 
bestanrlcleel van het misd'l'ijf van on
tucht vnn n~inderjn·r·igen door nalnt-ig
he'id, l"nn bl-ijlcen u.it de gewone inschik
kel-ijkheirZ ·vnn belclnngrle om aan leap
pels rlie zich in zijn inricht·ing rtanbie
den knmers te ve;-hu.Ten -om e'/" nnn hu.n. 
d;·iften te vohtoen, zondeT zich om de 
ourlerrlom van de bet;·okkenen te be
kommeren (1) -. (Strnfwetboek, nrt. 3'<0 
[wet van 21 Augustus HHS, art. 2, II] ._l 

(AERTS.) 

·ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op l!et bestreden 
arrest, op 12 .Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Wat betreft de voorziening ingesteld 
door Jules Aerts : -

OYer het eerste middel : hieruit afge
leid dat nit de in de besluiten van verto
ner omvatte voorstelling der feiten blijkt 
dat, wanneer verdachte de !ramer aan be
doelde minderjarigen in lmur gaf, hij in 
de overtuiging verkeerde met meerder
jarigen te doen .te hebben, .en dat der-

(1) · Zie verbr., 1! October 1935 (Bull. en 
PASIC., 1935, I, 365). 

halve, vermits het aan verdachte ten laste 
gelegd wanbedrijf een ogenblikkelijk 
wanbedrijf is, zodat het vereist opzet 
noodzakelijk moest bestaan op het ogen
blik waarop de !ramer wordt toegestaan; 
in voorkomend geval dit inzicht vast en 
zeker niet op het vereist ogenblik Iron be
staan hebben; dat l!et feit nadien te heb
ben vastgesteld dat kwestig koppel onder
jarig was, niets kon veranderen aan het 
strafbaar of niet strafbaur karakter vnn 
het feit een kamer in l!uur te hebben ge
geven, en de latere kennis daarvan dan 
ook dit strafbaar karakter a posteriori 
niet meer Iron doen ontstaan hebben : 

Overwegende dat het middel niet werd 
opgeworpen voor de rechter over de 
grond; dat het nieuw is en niet voor de 
eerste maal voor llet Hof van verbreking 
Iran opgeworpen worden; dat het dienvol
gens niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel hieruit afgeleid 
clat llet bestreden arrest ten onrechte aan
neemt dat artikel 380 van het Strafwet
boek geen speciaal opzet vereist, llet be
staan van het bijzonder en noodzakelijk 
inzicht de ontucht te bevorderen niet 
heeft nagegaan en in zijn beweegredenen 
voorgehouuen heeft dat voor het wanbe
drijf voorzien bij artikel 380 de verdachte 
het inzicht niet moet hebben de ontucht te 
bevorderen, en de enkele nalatigheid de 
ouderdom van de logisten na te gaan het 
wanbedrijf uitmaakt, en doordat het bee 
strellen arrest de besluiten van verdacllte 
desaangaande niet heeft beantwoord, 
- dan wanneer rechtsvraak en rechts
leer aannemen dat artikel 380 twee voor
waanlen voorziet : 1 o het inzicht om on
tucht tussen minclerjarigen te bevorderen:; 
2° het inzicllt zicll niet om de staat van 
minderjariglleid te bekonimeren, dit ele
ment door zware nalatigheicl niet te heb
ben na te gaan, wat met zicll sleept dat 
de hotellloncler vrijwillig het gevaar 
wil !open slaapgelegenlleid a an_ minder
jarigen te geven, en moet voorzien hebben 
dat onzeclelijke en onwettige betrekkingen 
in de verlluurde !ramer zullen plants grij
pen, - en clan wanneer aanlegger in zijn 
besluiten heeft voorgehouclen en nog voor
lloudt clat hij niet eens gedncht had met 
een onregelmatig koppel te doen te heb
ben en geen ogenblik aan ontncht onuer 
welke vorm ook heeft gedach~; 

Overwegende dat, in strij(lmct wat door 
aanlegger in llet middel wordt beweerd, 
het bestteden arrest niet verklant·t dat 
alleeil de nalatigheid om de ouderdom van 
de logisten na te gaan llet door llet arti
kel 300 van het Strafwetbciek voorzien 
misllrijf kenschetst en dat door de wet 
daarenboven niet wordt vereist dat de da
der handele met het inzicllt de ontucbt te 
bevprderen : 

Overwegende dat het -arrest aanstipt 
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dat « ltet opzet ter zake genoegzaam be
wezen is door de gemakkelijkheid met 
welke beklaagde kamers aan koppels ver
schafte zonder zich om hun ouderdom te 
bekommeren l> ; dat het aldus het bestaan 
van het door de wet vereiste opzet afieidt 
nit de door beklaagde daadwerkelijk en 
voortdurend vertoonde neiging en in
schikkelijkheid om de ontucht te begun
stigen van de minderjarigen die zich in 
zijne inrichting zouden aanbieden om er 
aan hun driften te voldoen; 

Overwegende dat deze motivering vol
staat om het bestaan van het door de wet 
vereist opzet vast te stellen en de uitge
sproken veroordeling te reclltvaardigen; 
dat het voldoende antwoord op aanleg
gers besl uiten verstr~kt ; 

Overwegende derhalve dat, waar het 
bestreclen arrest biivoegt dat het bij ar
tikel 380 van het Wetboek van strafrecht 
beteugeld wanbedrijf geen bijzonder op
zet vereist, deze beweegreden overboclig 
voorkomt, en dat, ware zij zelfs onjuist, 
zij nochtans onmachtig zou wezen om 
tot verbreking aanleiding te geven; 

Overwegencle dat het miclclel clienvolgens 
niet kan aangenomen worden; 

Over het derde midclel, hierop gegrond 
dat het bestreclen arrest niet voor bewe
zen heeft gehouclen dat verdachte de staat 
van minderjarigheid had kunnen vermoe
den en door geen enkel argument het stel
sel van verdachte weerlegde, waar hij 
stellig verklaarde in de overtuiging te 
hebben verkeerd clat hij met meerd'O'rjari
gen te doen had op het ogenblik waarop 
hij de kamer te hunner beschikking stel
de, - en doordat het bestreclen arrest al
dus niet aileen verwaarloosd heeft voor
meld element na te gaan, maar ook aan
leggers besluiten desaangaande niet heeft 
weerlegd, - dan wanneer het wanbedrijf 
voorzien bij artikel 380 van het Strafwet
boek niet aileen vereist clat de uitbater 
onzedeliike betrekldngen moet voorzien, 
maar ook nog dat het feit dat het om min
derjarigen ging, zo niet zeker tot zijn ken
nis was gekomen, zijn onwetenclheid er 
van nochtans het gevolg moest ziin van 
een nalatigheid van clien aard dat die na
latigheid op zichzelf bewijst dat hij zich 
niet bekommerde om het naleven van een 
hem door zijn beroep zelf gekende wet : 

Overwegende dat het aan het Hof van 
verbreking niet behoort' de echtheid of de 
valsheid na te gaan van de beweringen 
waarop het middel is gegrond en welke 
aan de vaststellingen van de bestreden be-
slissing vreemd zijn; . 

Overwegende dat het middel dienvol
gem; feitelijke · grondslag mist; 

II. Wat betreft de voorziening ingestelcl 
door Henricus Libin : 

Over het eerste middel : schending van 
de rechten van de verdediging, doordat 

niet werd overgegaan tot een kruisverhoor 
betreffende de datum van de feiten, dan 
wanneer dit hoofdzakelijk punt niet werd 
bepaald door cle· verklaring van Van Lac
them welke in zonderlinge omstandighe
clen en lang naclien werd gedaan, en cloor
dat de datum van .April-Mei slechts op 
twijfelachtige wijze op aandringen van de 
verbalisanten door Van Laethem werd toe
gegeven, doch nooit onder eed bevestigd 
werd; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure waarop het hof acht 
vermag te slaan bli.ikt clat aanlegger aan 
de rechter over de grond zou gevraagd 
hebben getuigen onder eecl te onderhoren 
of tot een kruisverhoor over te gaan; 

Overwegende dat de rechten van de 
verdecliging derhalve niet werden ge
schonden; 

Over het tweede middel hieruit afgeleid 
dat het bestreclen arrest ten onrechte toe
passing van artikel 380 van het Strafwet
boek heeft gem a akt en niet ten genoege 
van rechten gemotiveerd is, cloordat het 
niet zegt waarop het zich steunt om te 
verzekeren dat de feiten zich zouden voor
gedaan l:lebben, en evenmin wanneer zij 
zich zomlen voorgedaan hebben en der
halve geen voldoencle bewijzen voorhan
den zijn om aan te nemen clat · zij geclu
remle de minderjarigheid van Van Lae
them zouden plaats genomen hebben; 
do01·dat het geen bijzonderheclen aanduidt 
nopens de wijze waarop Van Laethem en 
de vrouw zogezegd de kamer in huur zou-. 
den ltebben genomen, en doordat nit zijn 
motivering blijkt· dat het · hof niet eens 
het bestaan heeft nagegaan van de be
doeling de ontucht te bevorderen, welke 
nochtans ontegensprekelijk een hoofdza
kelijk bestanddeel van het misdrijf is : 

Overwegencle clat aanlegger voor de 
rechter in hoger beroep geen besluiten 
l1eeft genomen ; 

Overwegencle dat, waar het bestreden 
arrest de feiten van de telastlegging be
wezen verldaart zoals zij in de bewoor
dingen van de wet worden omschreven, 
het, bi.i afwezen van door aanlegger ge
nomen besluiten, zijn beslissing volcloende 
heeft gemotiveerd en wettelijk heeft ge
rechtvaurdig·d; 

III. Wat betreft de voorziening inge
stelcl door Christa Janisch : 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bestreclen arrest in onderllavig geval, 
bij gebrek aan motivering en oewijzen 
van strafbaar inzicht, een verkeerde toe
passing van het artikel 380 van het Straf
wetboek heeft geclaan, doordat in hoofde 
van uanlegster niet bewezen is dat zij een 
kamer aan twee mincler.iarigen zou ver~ 
huurd hebben cloch wei aan een mincler-. 
jarige vrouw en dat het eveninin bewezen 
is dat zij zou moeten vei·!lloerl !Hibben. illti 
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die vrouw op haar kamer Fontaine zou 
ontvangen hebben om onzedelijke feiten 
te plegen : . 

Overwegende dat aanlegster geen be
sluiten heeft genomen voor de rechter over 
de grond; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing voldoende heeft gemoti
veerd en wettelijk heeft gerechtvaardigd, 
waar het, bij afwezen van besluiten, de 
feiten van de telastlegging in de bewoor
dingen van de wet bewezen verklaart; 

En overwegende, wat betreft de drie 
voorzieningen, dat de substantii"le en 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de uit
gesproken veroordeling wettelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers elk tot eeri 
derde van de kosten. 

11 December 1951. - 2" kamer. - Voo1·
Z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slar1-
geve1·, H. Vandermersch.- Gelijlcluiclende 
conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - II December I95l 

VERKEER.- VLUCIITMISDRI.JF.- BESTAA'f 
ZELFS INDIEN RET ONGEVAL SLECHTS MATE
RIELE SCHADE VEROORZAAKT HEED"!', ZONDER 
AANSLAG OP DE PHYSISCHE IN'l'EGIRI'l'El'r VAN 
EEN PERSOON. 

Het vluchtmisdrijf bestaat, hetz·ij het 
verkee1·son_qeval de physische interwiteit 
va.n een pe1·soon geschonclen heett, het
zij het slechts een lo~t.ter materU!le 
sohade 'l)(lroo1·zaakt heett (1). (Wet van 
1 Augustus 1899, art. 2b·is [wet van 
1 Augustus 1924, art. 3] .) 

(VAN DE VELDE.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen op 31 Mei 1951; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden vonnis niet of onvol
doende gemotiveerd is, en op de besluiten 
van de verdediging niet heeft geantwoord, 
- doordat, luidens de motivering van het 
bestreden vonnis de feiten bewezen zijn 
gebleven, omdat de klager Gaston De State 
het juiste plaatnummer en de juiste be
schrijving van de persoon van verzoeker 
heeft kunnen opgeven en omdat het door 
niets bewezen is en niets laat veronder
stellen dat de klager verzoeker kwaad-

(1) LEs NovELLES, Code de In 1·nutc, n" 1126 
en 1161. 

willig zou beschuldigd hebben en dat des
aangaande door verzoeker ·ook geen ele
ment aangegeven wordt, - dan wanneer 
verzoeker in zijn besluiten heeft doen gel
den, enerzijds dat De State, zijn persoon, 
zijn auto en diens nummerplaat reeds 
voor de tijd van het beweerde ongeval 
kende en dat bijgevolg de aangifte van 
deze elementen bij de politie zonder bete
kenis was als bewijskracht, en anderzijds 
dat Gaston De State hem van vroeger 
kende, doch dat zij geen vrienclen waren, 
't is te zeggen dat zij in slechte betrek
kingen tegenover elkander stonden : 

Overwegende dat, tot staving zijner be
slissing, het bestreden vonnis er op wijst 
dat, benevens de aanduiding van het num
mer der plaat van de aanrijdende auto en 
de beschrijving van de persoon van haar 
bestuurder, getuige De State bovendien 
van dit voertuig zelf een beschrijving 
heeft opgegeven « die volledig met die 
van de auto van beroeper overeenstemt )), 
dat het vervolgens aanhaalt « dat het door 
niets bewezen is en zelfs geen het minste 
element laat veronderstellen dat De State 
kwaadwillig beroeper zou beschuldigen 
van een aanrijding waaraan deze zich niet 
plichtig zou gemaakt hebben en dat be
roeper zelf geen de minste aanduiding 
geeft betreffende de reden die De State er 
zou kunnen toe gebracht hebben een der
gelijke aangifte te doen )), en aldus de re
den aangeeft, waarom, in weerwil van de 
in aanleggers besluiten vervatte bewe
ring, de rechters hebben geoordeeld de 
oprechtheid van de verklaringen van De 
State volop te mogen vertrouwen; 

Overwegende dat door deze motivering, 
het bestreden vonnis een voldoend en ge
past antwoord op nanleggers besluiten 
verstrekt heeft ; 

Overwegende dat het middel derllalve 
in feite niet OIJg-aa t; 

Over het tweede micldel, schending van 
het artikel -1 cler wet '~'an 1 Augustus 18\JH 
en van artikel 154 van het Wetboek van 
Strafvorclering en schencling van dl\ rech
ten der verdediging; doordat het proces
verbaal van 5 Juli 1950, dat de klacht 
opneemt en de feiten der betichting uit
eenzet, niet binnen de termijn bepaald 
door artikel 4 van de wet van 1 Augustus 
18~9 aan aanlegger werd medegedeeld, en 
dat geen enkel ander bewijs ter zaak 
voorhamlen zijnde, daar de genaamde 
Gaston De State, enkele getuige·, iedere 
maal in gebreke bleef voor de rechtbanlc 
te verscllijnen, het bestreden vonnis en 
de voorafgaande procedure nietig zijn : 

Over !let 'eerste ondoo:deel : 
Overwegende dat het in het middel aan

gehaald gemis aan betekening van het 
proces-verbaal van 5 Juli 1950 niet voor 
de recl1ter over de grond werd aange
klaagd, dat het middel derllalve nieuw 
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blijkt, niet roor lle eerste maal voor het 
Hof Yan n•rbl'eking kou worden opgewor
!l<'ll tn al!lns niet ontvankelijk is; 

0\'C'l' llet tw;·e<le ondE'rtleel : 
Ovenvegelllle dat de beslissing van 11et 

bc•~:;trulcu Yonnif; nid is gestenwl ov de 
vaststE'llingen van het vroces-verbaal van 
5 Jnli lt50 en llet erin 011genomen getuige
nis van Gaston De State, uu~h ov « llet 
onllell\ot>k in <tanlPg VJlll b.-roep '': llat het 
tweede undenleel van het middel clien
volgens in feite niet opgaat; 

Over llet clerde 1i1icldel, schending van 
nrtikel 7 van de wegcode en van arti
kel 21Ji8 van <le wetten van 1 Augustus 
lSHH, en 1 Augustus 1924, - doordat, vol
geus het bestreclen vonnis, de Wl?ggebrui
ker die een ongevul veroorzaakt heeft, 
verplicht is zijn medewerking tot llulp 
van het slachtoffer te bieden, en bet 
vluclltmis<lrijf bestaa L zelfs indien het 
ongeval :o;lechts sioffelijke schacle veroor
zaakt !weft, claar de wet geen onclerscheid 
maakt tussen lwt ongeval waarbij mate
ri·me sehacle yp;·ourzaakt wenl en het on
geval wnarbij physisel!e selwcle berokkPIHl 
wenl, - <lan wanneer het begrip << ,;lacht
offer " llet bescnan Y<m physiscln~ sehade 
in zich sluit : 

Overwegende dat, IUJ ar luicl van het arii
kel 3 van de wet van 1 Augustus 1924, 
hetwelk onller artikel 2l!'i8 in de wet van 
1 Augustus 1899 wer<l ingeschakeld, elke 
bestnurder van een rijtuig die, wetend dat 
clit rijtuig een ongeval veroorzaakte of 
claurtoe a:mleWing gaf, de vlucllt neemt 
om niet bij de no<lige bevinclingen aan
wezig h' zijn, strafbaar wor<lt gesteldzelfs 
wanneer het ongeval nan zijn schul<l niet 
te wijten is ; 

Overwegencle dut door de bewoordiug 
« ongeval" de wetgever in deze wetsbepa
ling elke plotselinge en abnormale gebeur
tenis becloelt welke scha clelijke gevolgen 
teweegbrengt, onverschillig of cleze ge
volgen in een aanslag op de physische in
tegriteit van een persuon of in lontere ma
teriele bescluuliging·en bestaan; 

Overwegende dnt het micldel dienvol
gE'ns naar recht fanlt; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigl!eid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en de nit
gespruken straf wettelijk is ; 

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

I 

11 December 1951, - 2" kamer,- Voor
zUte·r, H, Wouters, voorzitter, - Ve1·sla,q
,qever, H, Vandermersch. _._ Gelijlcl1t'i
dende couclus'ie, ~H. Co lard; advocaat
generaal. 

2c KAMER. - ll Decemher lCJSl 

MIDDELEN TOT VEHBREKING. 
STRAFZAKEi\'. - DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
NliDDEL 0? EEN BEWERING GEGROND. -- i\fiDc 
DEL DOOR Elflf~R ZELle 'fEGENGESPROKEN IN DE 
LIIl~fl:Nz~TTING VAN Dl~ FEITI~N 'IOl' STAVING 
V,\:'\ HET MIDDIGL, i\'fiDDEL DAT GRONDSLAG 
:MIST IN I~'EI'JE. 

J.Jist !II'OIIfl.,ll/fl ill feite, hct m'itldel !loo·r 
IJel<lrtaf!rle iu{/croepen en hie·rop gerJrOnfl 
rlnt h1.j l1et 1;oorwerp 'Pam een onwette
Hjlc onde·r.zoelc ann llet liclHwm 'ua.n 
·wer1e eei1 agent ra 11 het /Jehcfw 1'rtll cle 
tlona.nen en neeijnzen zon geweest .zijn, 
dan wanneer nit cle uiteenzetti.n!f nm de 
feiten tot strwi:r.w 'W11 het mid!ld blijkt 
rlnt, annyemaa.nrl om de inhozul zijner 
.zal,,J,;en te tonen, lieklna.rtdc 'ul'i.;Hlali!l 
nan rlezc nnn mnninr1 yevol!f 71 eeft rJerw
t·en,. 

(AVERBUH, '1'. BELGISCHE STAAT, 
M:INISTERIE VAN FINA!\'CIEN.) 

ABllEST. 

HFJT HOF; - Gelet op liet bestrellen 
arrest, op J4 ,Juli 1951 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het midclel afgeleicl uit de niPtig
heid van llet Jll'Of'Ps-verbaal van 23 Fe
bruari 1950 en de daaropvolgende proce~
sen-Yerbnal als zijncle gesteuncl op een on
regelmatig omlerzoek aan het lichaam 
van Averbuh Heim 011 21 Febrnari 1950 : 

Overwegemle dat uit het verhaal der 
fei ten door aanleggers zelf ge<laan b lij kt 
clat AvPrbuh Heim door lle verificatenr 
Caillinnx aangemaand om de inhontl zU
ner zakkE'n te tonen vrijwillig aan die 
aammming het gewenste gevolg lweft ge
geven; dat er dus geen spraak kan zijn 
van een onclerzoek ann llet Jichaam; dat 
het midclel derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

En overwE'genc1e voor het overige clat de 
substuntiele of op straf van nietiglleicl 
voorgeschreven reehtsvormE'n werclen na
geleefcl en de bestreclen beslissing met de 
wet overeenstemt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanleggers in cle kosten. 

11 December 1!l51. - 2" kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - TTC'i'Slag
gever, H. Smetrijns, - Gelijlduidencle 
aonclu.sie, H. Oolarcl, advocaat-generaaL 

2" KAMER, - II December I95l 
MIDDELEN TOT VEHBREKING. 

STR,\FZAKEN, - MIDDt;L AFGELEID L'l'l' EEN 
0:'\0VERWlNl\ELI.JKF. ll\I"ALli'W, \'~:HGTS-
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SING NIET INGEROEPEN VOOR DE R·ECHTER 
OVER DE GROND. - JVIIDDEL NIET ONTVANKE

LIJK WEGENS NIEUWHEID. 

Is niet ontvanlceUjk, wegens niettwheid, 
het midde~ hierwit ajge~eid dat de ver
oordee~de onder ·inv~oed van een onover
winne~ijlce dwaUng gehandeld heejt, in
llien deze vergissing v66r de rechter 
over de g·rond niet ingemepen wenl. 

(DE BOECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest op 6 Maart 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste miclclel : het arrest is 
niet voldoende gemotiveercl en maakt geen 
vermelding van de door de verdediging· 
uiteengezette vroegere midclelen die trou
wens uit de bunclel zelf blijken : 

Overwegende dat door aanlegger geen 
besluiten voor het hof van beroep werden 
genomen; dat het bestreden arrest dus 
zijn beslissing ten genoege van recht heeft 
gemotiveerd door de betichting in de be
woordingen van de wet te omschrijven; 

Overwegencle dat het middel derhalve 
niet kan aangenomen worden ; 

Over llet tweede middel : het hof van 
beroep, evenmin als de eerste rechter, 
heeft llet feit ·onderzocht clat aanleggers 
voorwaarclelijke veroordeling van 4 Maart 
1949 geen woord rept nopens de toepas
sing van llet besluit van 24 October 1934, 
zodat het ten gevolge is van een onover
winnelijke verg!ssing dat aanlegger, trou
wens kortstondig, het ambt van belleerder 
van Ganda Sacs heeft aanvaard : 

Overwegende dat het middel, waarbij 
een grond van rechtvaardiging door aan
legger wordt ingeroepen, niet werd opge
worpen voor de rechter over de grond; dat 
het vreemd is aan de openbare orde en 
alclus niet voor de eerste maal voor het 
Hof van verbreking mag worden opge
worpen; 

Overwegencle dat llet midclel dienvol
gens niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rech tsvormen werden nageleefd en da t de 
beslissi11g overeenkomstig de wet is ; 

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

11 December 1951. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
sla,qgeve1·, H. Vandermersch. - GeUjlc
lttidende conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 11 December 1951 

HERZIENING. - NIEUWE FElTEN. - VER
ZOEKSCHRlF'l' DA'l' NOCH DE REDEN VAN DE 
HFJ'lZIENING, NOCH DE WET'rELIJKE GEVOLGEN 
VAN DE AANGEVOERDE FElTEN NAl!WKEURIG 
UI'l'EENZlo'l'. - EIS l\IET ONTYANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc, de eis tot heTziening 
die Z'iclz e·r toe beperlct te bewe1·en dat 
de niettwe aangevoenle elernenten van 
aa1·d zi,in orn de herziening toe te laten, 
zonde1· de 1·eden van de herzieni11g noch 
de wettelijlce gevol.gen 'l'an de aange
voe'/'(le fcUen nattwlcew·ig ttiteen te zet
ten (1). (Wetb. van strafv., art. 443, 3°, 
en 344 [wet van 18 Juni 1894].) 

(CORNELIS, T. BJCLGISCHE STAAT, 
MINJSTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, ondertekend door JVIr Van r~eyn
seele, advocaat bij bet Hof van verbre
king en neergelegd ter griffie van dit Hof 
op 2 Juni 1V51, waarbij Philimon-Edmond 
Oornelis, geboren te Assenede op 26 Sep
tember 1901, gehuisvest te Gent, de herzie
ning aanvraagt van een arrest, gewezen 
op 4 .Tuni 1950 door het Militair Gerechts
hof, zetelemle te Brussel, hetwelk aanleg
ger wegens inbreuk op artikel 115 van het 
Strafwetboek, aangevuld bij de besluitwet 
van 25 Mei 1945 veroordeeld heeft tot 
tien jaar dwangarbeid en tevens tot de 
afzetting voorzien bij artikel 19 van 
het Strafwetboek, alsmede tot de !evens
lange ontzetting uit de rechten becloeld 
bij artikel 31 van hetzelfde wetboek, 
bovendien eigenuom vnn df' Schatkist 
heeft verklaarcl de 37 millioen frank 
welke de winst vormen die uit de schul
clige bedrijvigheid is ontstaan, de ver
beurdverklaring heeft bevolen van de voor
werpen die gediend hebben of bestemd wa
ren om het misdrijf te begaan of erdoor 
verkregen werden, hem in de kosten heeft 
verwezen, alsmede in een schadeloosstel
ling van 100 millioen frank, vermeerderd 
met de intresten en kosten, ten bate van 
de Belgische Staat, burgerlijke partij; 

Overwegende dat die veroordeling in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Gelet op het met redenen omkleed en 
bij het verzoekschrift gevoegd gunstig 
advies van drie advocaten bij het Hof van 
beroep te Gent, met tien jaar inschrij
ving op de lijst; 

Gelet op de aanmaning om tussen te 
komen, betekend op 2 Juni 1951 door 

(1) Zie verbr., 13 Mei 1946 (A1'1·. Yerbr., 1946, 
blz. 179) en de nota 1 in Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 190. 
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aanlegger ann cle burgerliike partij, welke 
daaraan geen gevolg heeft gegeven; 

Overwegencle clat aanlegger, zijn eis 
steunt op artikel 443, 3°, van het Wetboek 
van strafvorclering (wet van 18 Juni 1894) 
en te cHen eincle aanYoert clat hii enkel 
lmlp heeft verschaft aan cle vijanclen van 
de Staat met gevolg te geven aan een 
opeising door cle Duitsers tot uitvoering 
van werken voor het aanleggen van ver
sterkingen, om reden dat hij claartoe van
wege agenten van een Belgische inlich
tingsclienst bevel heeft gekregen, met het 
oog op het verstrekken van inlichtingen; 
dat hij thans in staat is dat bevel en zijn 
daaropvolgend optreden als inlichtings
agent te bewijzen, alsmede flat zijn aan
houding door de Duitsers het gevolg daar-
van is geweest ; · 

Overwegencle dat aanlegger beweert dat 
die nieuwe gegevens van aarfl zijn de her
ziening te rechtvaarrligen; dat echter uit 
zijn verzoekschrift niet kan worden uitge
maakt of llij uit cle aangehaalde omstan
digheden afleidt ofwel dat hij onschuldig 
is, - hetzij omdat deze gegevens in ziinen 
hoofde de wil uitsluiten het misdrijf te 
plegen, hetzij dat zij van een groncl van 
rechtnmrdiging doen blijken, - ofwel om
dat die omstandigheden aanleicling moe
ten geven tot toepassing van een minder 
strenge strafwet; 

Overwegende dat aanlegger aldus in 
gebreke is gebleven zich naar het voor
schrift van artikel 444 van het Wetboek 
van strafvordering te gedragen daar hij 
de grond tot herziening niet bepaald om
schreven heeft; dat hij bovendien cle wet
telijke gevolgen van de aangevoerde fei
ten niet heeft aangeduicl; 

Overwegende, dienvolgens, dat de aan
vraag niet ontvankelijk is ; 

Om clie redenen, verwerpt de aanvraag; 
veroorcleelt aanlegger tot cle kosten. 

11 December 1951. - ze kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Versla,r;
fJever, H. Belpaire. - GeUjkluidende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1', H. Van Leynseele. 

2e KAMER. II December I95I 
1° GFJMEENTETAXER. - BELASTING OP 

DE ONGEBOUWDE EIGENDOl\IMEN GELEGEN IN DE 
DUINEN, INGEVOERD DOOR REGLEMENT VAN DE 
GEl\IEENTE KOKSLTDE VAN 18 SEPTEMBER 
19 [7. - BELASTING DIE HAAR RECHTVAAR
DIGING VINDT GElllcEL'IELLTK IN DE ONDER
HOUDST<OS'IEN VAN DE WEGEN EN GEDEELTE
LI.TK IN EEN VERRIJKING VAN DE EIGENAARS. 

2° GEMEENTETAXES. - BELASTING OP 
DE ON~EilOUWDE EIGENDOMMEN GELEGEN IN DE 
DUINEN, INGEVOERD DOOR HE'l' RICGLEMEN'l' VAN 
DE GEMEENTE KOKS!.JDE VAN 18 SEPTEMBER 
19!7. - BELAS'l'ING GEVESTIGD DOOR HOOFD-

ZAKELIJK REKENING TE . HOUDEN MET DE 
WAARDE VAN DE GOEDEREN EN NIET ENKEL 
MET DE FACTOREN DIE ALLEEN DE ONDER
HOUDSKOSTEN KUNNEN HElNVLOEDEN. 

3° GEMEENTETAXFJS. - BELASTING OP 
DE ONGE!lOUWDE EIGEND01fME1\ GELEGEN IN DE 
DUINEN, INGEVOERD DOOR RJWLE~IENT VAN DE 
GEMEENTE KOKSIJDE VAN 18 SEPTEMBER 
1!./47. - STRATEN WAARLANGS ONGEilOUW.DE 
EIGENDOMMEN ZIJN AANGEBllACR~. - STRA'IEN 
DIE NJE'l' NOODZAKELI.JK VAN DE GE~IEEX'Jll> 

WE GENIS DEEL UIT~fAKEN, 

4° GEMEENTE'l'AXES. - BELAS'IING or 
DE ONGEnOU,:VDE EIGENDOJ\i~IEN GELEGEN IN DE 
DUINEN, INGEVOERD DOOR REGLEMENT VAN DE 
GEMEENTE KOKSI.JDE VAN lR SEP'l'El\[!JER 
1947. - BELAS'l'ING VERSCHULDIGD DOOR 
IEDEB EIGENAAU VAN EEN EIGENDOl\I GELErlEN 
lN DE DUINEN· VAN KOKSI-JDE ~:N PALENDE AAN 
EEN GEMEENTE\VEG OF AAN EEN S'l'RAA'l' DIE OP 
EEN GE11EENTEWEG UI'l'LOOP'l'. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BESLUIT \"AN DE BES'IEN
DIGE DEPUTATIE VAN DE 1'ROYINCIERAAD UIT
SPiRAAK DOENDE OVER EEN IlEZWAARSCHRIFT 
TEGEN EEN GE;MEEN'IE!lELAS'l'ING. - VERPLICR
TING TE MOTIYEHEN. 

1° De l!elast·i1i.r; op de ongelwmorle eiuen
dommen uelegen in. de rl·uinen, ·i:noe·wenl 
cloor het 1·e,qlement van cle uemeente 
Koksi]de van 18 Septeml!er 1.947. vinclt 
z'i;jn rechtvaa.rclioino, oedeeltelijl", ·in de 
onrle1'honrZskosten van de weueni.~ en, 
oedeeltelijk, in een ver1"'ijkinu van cle 
eiuenaars van de eiuenrlomnW'Ih rla.nk 
zi:i de onrle1·houclskosten va.n deze we
,r;en en cla.nk Z'ii verscheiclene door de 
uemeente op zich genomen nituaven (1). 

2° H et l!ednt{J van de l!el.astin !7 OJJ de on
gelJon~vde eiuendonunen uelerJen . in de 
dninen, ingevoerd dorn· het ·reulenwnt V(tn 
de ,r;emeente Kolcs·ijrle van 18 Septeml!e·r 
1947, werd l!epaald rloo1· 1'elcenin f! te. 
honden hootrlzakelijk met rle waa.rde
van de ooerle1·en en n·iet enkel rnet de 
ta.cto1·en clie de onde1'hou.clslcosten kun
nen l!e'invloeden. 

3° De << Bt'l'(tten », 'Wdarl'lan{JS ongel!ouwde 
eigendo-rnmen z·ijn aanuel!racht, oelegen 
in de clninen van Koksiide en lJecloClrl 
dOO'I' het 1·er1lement van· deze oemeente 
van 18 September 1947 een belast1nu in
·voerende Op rle ·in rle du:inen [!ele,rmn one 
,r;ebo·nwde eigendommen, Z'i.in n1et nood
zalcel-ijk straten die va.n rle gemeen
tewegenis cleel 1r.itrnalcen. 

4° De l!elrtstin,r; op rle OH[JelJouwrle eigen
don~rnen geler1en in de d·win £n, inuevoenl 
doo-r het reuleuwnt van cle .'lerneente 
Koksi-ide vwn 18 September 1947, is ve-r~ 
schu.ldigd door ieder e'ioena(t'l' va.n een 
e·i,r;endo'tn geleuen 'in de rlu:i1wn va.n Kolc
si.irle en palende aan een ,qemeentewe,q 
ot aan een st·ra.at n'itl01Jenrle op een ge-

(1) Zie volgend arrest. 
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meenteweu, zonder reiceninu te' 'ho~tden 
-met het feit dat het yemeentebestwtw 
al dan niet werlcen (tan d·ie weuen zo~t 
hebben ltit.qevoenl. · · 

5" H et beslltit waarbij tle bestenclige dep1t
tatie van een prov-incieraad llitspraalc 
doet over een bezw(wrschrift teuen een 
uemeentebelastinu moet uemotiveerd 
zijn · (1). (Grondw., art. 97.) (Stilzwij
gencle beslissing.) 

(N. Y. (( AKCIENNE ~IA1SON HENRI TJE,:VEER-T 

E'l' ~'ILS ll, 'I'. GEMEENTE KOKSIJDE.) 

ARRICS'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
besluit genomen door de Bestenclige Depu
tatie van de provinciale raad van West
Vlaanderen op 27 October 1950; 

Over het eerste miclclel : schencling van 
artikelen 1, 2 en 3 van bet gemeenteregle
i:nent der gemeente Koksijde, del. 18 Sep
tember 19!7 g·oeclgekeurd door besluit van 
de Regent dc1. 23 Februari UJ48 tot hefting 
voor bet onderhouden der wc~genis van een 
bijzondere taxe op de ongebouwde eigen
dommen gelegen in het duinengebied der 
gemeente; van gezegd beslnit van de Re
gent del. 23 Februari 1948; van artikelen 73 
en 76, in 't bijzomler 76, 5°, van de ge
meentewet; en 31, 97, 108, 110 en 113 van 
de Grondwet, doordat-het. bestreden besluit 
de regelmatigheid heeft aangenomen van 
cle belastingen welke door <le gemeente 
Koksijde, voor het clienstjaar 1948, ten 
laste van aanlegster ingekohierd werclen 
krachtens het gemeentereglement van 
18 September 1947, tot heffing voor het dek
ken van de kosten van onderhoud der we
genis van een bijzondere jaarlijkse taxe, 
op. de ongebouwde eigendommen « palende 
aan straten gelegen in bet duinengebied 
der gemeente ll, alhoewel gezegde belastin
gen volgens de bewering van aanlegster 
te hare laste gevestigd werden in schen
ding van het reglement, omdat gr.onden 
welke niet aan de gemeentewegems pa
len aan de taxe onderwQrpen werden, en 
omdat de taxe geheven werd op. de lengte 
van die gronden langsheen wegen welke 
door haar en op haar kosten op haar 
eigendom werden aangelegd en welke niet 
begrepen zijn in de door de gemeente Kok
sijde onderhouden wegenis, die bewijsvoe
ring verwerpende onder voorwendsel dat 
de belaste eigendommen aan gemeentewe
gen « of aan openbare wegen die uitlopen 
op gemeentewegen >> zouden palen en dat 
het gemeentereglement de eigendommen 
zou treffen « palende aan straten gelegen 
in het duinengebied ll, zonder iets te voor
zien << betreffende de toestand of het eigen-

(1) Verbr., 13 Mei 1946 (Aro·. V¢1·b1-., 1946, 
l;Jlz. 182); 26 Septemper 1950 (A1"1". Ye1·b1":, 19·51, 
biz. 25; Bull. eh PAslC., 1951, I, 27; en Il<;>~a 1, 
blz. 29 en 30). 

domsrecht van de straten ll, dan wanneer, 
in werkelijkbeid, volgens de tekst en de 
geest van het kwestieus gemeenteregle
ment, de belasting slechts de niet gebouw
de eigendommen van de duinen treft pa
lende aan de gemeentewegenis of waar
van de gemeente het onderhoud heeft, en 
dat aldus, <le beslissing, die uit de rede
nen bierboven de regelmatigheid van de 
betwiste belastingen en de niet-gegrond
heid van het bezwaar van aanlegster af
leiclt, niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat aanlegsters bewering 
betreffende de enge zin welke de gemeen
teraad van Koksijde heeft gehecht aan 
het woord « straat ll, dat in zijn verorde
ning van 18 September 1947 voorko~t, 
uitsluitend is gestaaft op de bewoordm
gen van de dagorde van de zitting ge
honden op voormelde datum door de ge
meenteraad van Koksijde en op de aanhef 
van deze verorclening waarin uitdrukke
lijk gewezen wonlt op de belangrijke 
ultgaven welke het gemeentebestuur jaar
lijks moet cloen voor het goed onderhouden 
der wegen, inzonrlerheicl voor het weg
ruimen van het zand afkomstig van de 
aan de wegen palende ongebouwde eigen
dommen gelegen in de duinen van voor
noemde gemeente; 

Overwegende dat die bewijsvoering alles 
behal ve beslissend is ; 

Dat bovenbedoelde beschouwing niet de 
enige is welke de gemeenteraad lweft be
wogen tot het heffen van de bijzondere 
taxe die aanleiding l!eeft gegeven tot de 
aanslag waarover het geschil loopt; _ 

Dat, inderdaad, na gewag te hebben ge
maakt van kwestieuze kosten en van de 
financiele last welke zij voor de gemeente 
nitmaken, voormeltle YPrordening de klem
toon hierop legt dat de eigendommen ge
legen in de duinen van Koksijde, meren
deels behm·en aan personen welke ze voor 
sveculatieve <loeleimlen aangeworven heb
ben en bestemmen, en dat hnn waarde 
voortdurend stijgt naar mate de bad
plaats belangrijker worclt dank zij . de 
uitgaven welke het gemeentebestuur z1ch 
getroost voor de toeristische propaganda, 
voor de feestelijkheden, de gezondheids
diensten, het onderhoud der wegen enz., 
clan wanneer de meerderwaarde van kwes
tieuze gron<len enkel en aileen door g·e-_ 
meentelijke uitgaven verkregen werd zoh
der enige geldelijke bijclrage vanwege de 
eigenaars van bewuste gronden ; 

Dat nit het vorenstaande blijkt dat de 
taxe gedeeltelijk is gegrond op de kosten 
van onderhoud der wegen en gecleeltelijk 
op een verrijking die, naar het oorcleel 
van de gemeenteraad, verkregen werd 
door de eigenaars van de ongebouwde 
eigendommen gelegen in de duinen dank 
zij de kosten van onderhoud der wegen 
welke de gemeente op zich heeft genomen 
en bovendien alle'rlei anClere uitgaven; 
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Dat die beschouwing klaarblijkend aun
leiding heeft gegeven tot het bepulen van 
het bedrag van de speciule taxe met in
achtneming in de eerste plauts van de 
waarde der eigendommen en niet uitslui
tend van de fuctoren die de lwsten van 
onderhoud kunnen be'invloeden; 

Dat de in het middel bedoelde bcper
king van de zin van het woord « straat >> 
noch door de motieven noch door de be
woording van de verordening gerechtvaar
digd is; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, van artike
len 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk vV etboek, van het ge
rechilelijk :contract ·en van het geloof 
dat client gehecht aan de akten welke dat 
contract vaststellen, doordat het bestre
den besluit het bezwaar van aanleg
ster niet gegrond verklaart tegen de be
lastingen welke, te hare laste, voor het 
dienstJaar 1948, door de gemeente Kok
sijde werden ingekohierd krachtens het 
gemeentereglement dd. 28 September 
1!)47, goedgekeurd door het besluit van 
de Regent dd. 23 Februari 1948, tot hef
ting voor het onderhouden tler wegenis 
van een bi.izonclere taxe 011 de onge' 
bouwde eigendommen << palende .nun stra
ten gelegen in het duinengebied der ge
meente », zonder enige reden te geven tot 
antwoord op het middel welk, naar 
het vaststelt, door aanlegster was inge~ 
roepen geweest tot staving van haar 
bezwaar en afgeleid uit de afwezig
heid van werkelijke lasten door de ge
meente Koksijde gedragen voor het onder
houden van wegen langsheen dewelke de 
gronden gelegen zijn die verkeerdelijk 
wegens hun ligging langsheen gezegde we
gen aan de litigieuze belasting onderwor
pen werden : 

Overweg·emle dat na de twee door aan
legster aangevoerde mi<ldelen uiteengezet 
te hebben het besluit aanstipt dat de door 
het gemeentebestuur van Koksijde ver
strekte inlichtingen aantonen << dat de 
eigendommen in kwestie palen uan ge
meentewegen of aan openbare wegen die 
op gemeentewegen uitlopen », waarna het 
het door aanlegster ingediend bezwaar
schrift als ongegrond verwerpt en als re
den van die beslissing aangeeft da t de 
taxe slaat op de eigendommen palende aan 
straten gelegen in het duinengebied en er 
niets is voorzien betreffende de toestand 
of het eigendomsrecht van de straten; 

Dat het besluit aldus impliciet doch 
desniettemin ondnbbelzinnig beslist dat 
de speciale taxe verschuldigd is door ieder 
eigenaar van een in de duinen van Kok
sijde gelegen eigendom dat aan gemeente
wegen of aan op gemeentewegen uitlo
pende straten paalt om het even of het 
gemeentebestuur al dan niet werken op 
die wegen lleeft uitgevoerd ; 

Dat het besluit aldus op beide midde
len en naar de wens van artikel 97 der 
Grondwet voldoende antwoord heeft ver
strekt en zijn beslissing wettelijk gerecht-
vaardigd heeft ; . 

Da t het mid!lel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die i'eO.enen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

11 December 1951. ~ 2° kamer. - Voo-r
zitte1', H. Smetrijns, raaclsheer waarne
mend voorzitter, - TTe-rslafiiJe1:e1·, H. Si
mon. - GelijTc~uidenrle conclusie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Delacroix. 

2° KAMER. - II December I95I 
1° GEMEENTETAXES. - BELASTING OP 

DE ONGEJJOUWDE EIGENDOMMEN GELEGEN IN DE 
DUINEN, INGEVOERD DOOR HE'l' REGLEMENT VAN 
DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 18 SEPTEMBER 
19!7. - BELAS'l'ING DIE GEEN VERGELDINGS
'l'AXE UI'fMAAK'l'. 

2° RIDCHTERLI.JKE MACHT. - ToE
ZICHT VAN DE HOVEN EN RECHTJJANKEN. -
GEMEENTEREGLEMEN'IEN. - GEMI~ENTEREGLE
MI,NTEN DIE EEN GEMEENTF;BELAS'l'ING INVOE
REN. 

3° VERRREKING.- BEVOEGDHEID.- ZA
KEN VAN GEMEENTEBELASTINGEN. - VOORZIE
NING 'l'EGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE 

, DEPU'l'ATIE VAN EEN PROVINCIERAAD. - MID
DEI, VAN AMBTSWEGE. 

1° De l!e~nstin_q 01J de onrJeliouwrle eigen
rlommen gele.aen in rle rlu.iuen, ingrvoerrl 
doo1· het 1'C[Jlement van de gemeente 
KoTcsi_ide van 18 Septeml!m· .1947 is geen 
1Je1'{Jeldinustaxe die de teuenwaa1·de van 
rle door de _qemeente rfedane 1tituaven 
tot onrlm·hou.d van cle weuenis zon uit
rnaTcen (1). 

2° De ho1:en en 1·echtban1Gen 1Jassen een 
1·eulement rlat een {fenwentel!elasting 
in.voe-rt slechts toe, inclien de l!em.a<lsla

·uinu van fle uem.eentematl daa1·over 
door de Koninu uoedueTcetwd 1.venl en 
inclien. het 1Y31Jlement te{len ueen enTcele 
wet inrln/.ist, die va1t M·acht was op het 
ouenl!liTc wam·op het uet?-ofjen wenl (2). 
(Grondw., nrt. lOT en 110; gemeentewet, 
nrt. 76.) 

3° Het Hot van verlweTcing is bevoe_qrl om 
1>an am.litswe{fe een mirldel van openba1·e 

(1) Zie vorig arrest. 
(2) De beraadslaging van de gemeenteraad 

moet, vooraleer aan de goedkeuring van de 
Koning onderworpen te worden, aan bet advies 
van de bestendige deputatie van de provincie
raad onderworpen worden. De goedkeuring 
van de bestendige deputatie volstaat nochtans 
in zekBre gevallen (gemeentewet, art. 76, a!. 1' 
en 5'). 
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orrle op te werpen in geval van voot·zie
n·ing tegen een beslttit van. de bestenclige 
deput(ttie ·va·ri een tn·ovincie·raad, ttit
spmalc doende ove·r een. bezwaat·scht·itt 
tegen een gemeentetnxe (1) (2). (Eesluit 
van 15 Maart 1815, art. 9.) (Stilzwij
gende oplossing') 

(MORISSENS, T. GDrEENTE KOKSIJDE.) 

ARBE~1'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 15 September 1950 door de Ee
stendige Deputatie van de Provinciale 
raad van West-Vlaanderen genomen; 

Overwegende dat aanlegger, aangesla
gen in de bijzondere taxe op de onge
bouwde gronclen gelegen in het duinen~ 
gebied van de gemeente, welke bij ver
ordening van 18 September 1947 van de ge
meente Koksijde werd ingevoercl, tot de 
Eestendige Deputatie van de Provin
ciale raad een bezwaarschrift heeft ge
richt waarbij hij verzocht om outlas
ting van de gevordercle aanslagen die be
trekking hebben op die zijner gronden 
palende ann wegen welke hij zelf, zonder 
enige bijclrage van de gemeente in de aan
leg of het onclerhoud er van, op hem toe
behorencle gronden heeft aangelegcl; 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening dezelfde middelen 
laat gelden als die waarop hij het door 
hem tot de Eestendige Deputatie gerieht 
bezwaarsehrift steunde, te weten : dat de 
betwiste bijzonclere taxe het karakter 
van een vergelding vertoont, clat zij de te
genwaarde uitmaakt van de uitgaven ge
daan door de gemeente tot onderhoud ha
rer wegenis, en derhalve niet verschul
cligd is op gronden. welke palen aan we
gen waarvan de grond aan particulieren 
toebehoort en voor de gemeente geen aan
leiding hebben gegeven tot enigerhande 
aanleg- of onderhoudskosten; 

(1) Verbr., 13 Pebruari 1922 (Bull. en PAsrc., 
1922, I, 165) ; 13 Pehruari 1933 (ib·irl., 1933, I, 
128, en nota 1); 21 Pebruari 19'50 (Arr. T' e1·b1·., 
1950, biz. 416; Bull. en PASIC., 1950, I, 443, en 
nota 1). 

(2) Daarentegen, moet een middel voor het 
Hof van verbreking voorgesteld worden en mag 
het niet van ambtswege opgeworpen worden 
in zaken van belastingen op de inkomsten, 
hoewel deze materie van openbare orde is : 
wet van 6 September 1895, artikel 14 (verbr., 
8 November 1%9, Arr. Vm·b,·., 1950, biz. 123; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 136, en nota 1; 21. Pe
bruari 1950, ,A,.,.-, flerbr., 1950, biz. 416; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 443, en nota 1; 12 en 19 De
cember 1950 en 20 Pebruari 1951, A,., .. Verbr., 
1951, biz. 174, 218 en 3!3; Bull. en PASIC., 19'51, 
I, 2-20, 264 en 410; 25 September 1951, A1-r. 
T' erbr., 1952, biz. 22; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 23). 

Overwegende dat deze bewering in ze
kere mate steun vindt in het eerste deel 
van de inleiding van de gemeenteveror
dening, waarin, ter rechtvaardiging van 
de invoering ener bijzondere taxe, de 
!).anzienlijke uitgaven in aanmerking wor
den genomen waartoe de gemeente jaar
lijks tot onclerhoud van de wegenis is ver
plicht, uitgaven welke, na;:tr cle gemeen
teraacl verklaart, hoofdzakelijk veroor
zaakt worden door het wegruimen van 
het zand clat gedurig de wegen verspert en 
steeds van cle eraanpalende ongebouwde 
eigemlommen afkomstig is; 

Dat bewuste bewering evenwel stellig 
tegengesproken wordt niet alleen door 
deze andere bescllouwing van de gemeen
teverordening - onmiddellijk volgend op 
deze hiervoren aangehaald - en volgens 
welke de gromlen gelegen in het dui
nengebied van Koksijde en meestal toe
behorencle aan personen welke ze met spe
culatieve doeleinden aangekocht hebben, 
in waarde stijgen naarmate de ontwik
keling van de badplaats vordert dank zij 
de uitgaven welke het gemeentebestuur 
doet voor toeristische propaganda, inrich
ting van feesten, gezondheidsdiensten, 
wegenonderhoud, openbare verlichting, 
openbare werken, maar tevens door het 
feit dat de verorclening de onder de taxe 
vallende gronden volgens de waarde er 
van in vier reeksen indeelt, en voor elk 
dier reeksen een verschillend belastings
bedrag vaststelt per meter groncl palende 
aan de straat; ' 

Overwegende dat het gemeentebestuur 
van Koksijde, indien zijn voornemen ge
weest was, zoals aanlegger staande houdt, 
een vergeldende taxe in te voeren, de on
der be lasting vallende gronden -niet vol
gens de waarde er van zou hebben inge
deeld, zoals het heeft gedaan, maar op 
grond van de omstandigheden welke de 
verhoging of de verluging kunnen bepalen 
van de kosten tot wegruiming van het 
zand, voornaamste factor van de kosten 
tot omlerhoud van de wegenis, die van 
de waarde van het goed onafhankelijk is; 

Overwegende dat de verordening van 
18 September 1947, waarbij de betwiste 
taxe werd ingevoerd, goedgekeurd is ge
weest bij besluit van de Regent van 23 Fe
bruari 194S voor een termijn verstrij
kende op 31 December 1948 en dat zij op 
geen wet, in werking toen: zij werd uit
gevaardigcl, inbreuk maakt; 

Dat uit het voorgaande blijkt clat het 
bestreden en behoorlijk met redenen om
kleed besluit noch artikelen 1, 2 en 3 van 
de verorclening van de gemeente Koksijde 
van 18 September 1947, noch artikel 76 
van de gemeentewet, noch enige andere 
wetsbepaling heeft geschonclen; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

11 December 1951. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Smetrijns, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Simon. - Gelijkluidende conclnsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - II December I95I 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

GEMEENTEBELASTING. - VOORZIENING 'rEGEN 
EEN BESLUI'l' VAN DE m;s'(:ENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINCIEUAAD IN ZA'IO;N VAN SOOR'l'· 
GEL!JXE GEMEENTETAXES ALS HET PA'l'EN'l'. 
VERPLICHTING, OP STBAH'FE VAN VERVAL, DE 

VOORZIENING BINNEN DIG TIEN DAGEN AAN DE 
AANS'l'AANDE VERWEERIJER TE BE'l'EKENEN. 

De voorzienin,q uericht teoen een besl·uU 
va.n cle bestend·ige dezmtatie, 7tUsp1·aalc 
doende ove1· het bezwaaTsclwitt vnn een 
ancle1· belnstinmJlichtige dan een naam
loze vennootschap of een comm-anrlitai1·e 
vennoot'scha1J op aanrlelen, tegen een 
soortgelijlce oemeentetame als het pa
tent, moet, OJJ strnffe vnn ve1·vnl, binnen 
de tien da.gen betelcend wo1·den aan 
de 11artij 1!Ja.artegen zij ge1·icht is (1). 
(Wet van 22 Januari 1849, art. 4; wet 
van 22 J uni 1865, art. 2; wet van 
18 :Maart 1874, art. 9; wet van 22 Juni 
1877, art. 16.) 

(ECH'l'GENOTEN LAMS·\' ANDERHEYIJE 
EN CONSORTEN, T. GEMEEN'fl~ KOKSIJDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
besluiten, op 22 December 1950 genomen 
door de Bestendige Deputatie van de Pro
vinciale raad .van West-Vlaanderen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat aanleggers zich bij 
verklaring op 19 Februari 1951 afgelegfl 
ter griffie van de provincie West-Vlaan
deren in verbreking hebben voorzien tegen 
de besluiten van de Bestendige Deputatie 
van deze provincie van 22 December 1950, 
waarnm lwt ene als niPt gegrond het be
zwaarschrift afwees ingediend door aan
leggers, de echtelieclen Lams-Vanderheyde 
en Anna Vanderheycle, tegen de te hunnen 
laste gevestigde aanslag in de bijzondere 
taxe door <le gemeente Koksijde voor het 
onclerhouclen van cle wegenis geheven op 
de ongebouwcle eigendommen, gelegen in 
het duinengebied van cle gemeente, en het 
andere het bezwaarschrift ontvankelijk 

(1) Zie verbr., 23 November 1948 (A1·1·. 
Y erbr., 1948, biz. 584) ; 2.7 Februari 1951 (A,., .. 
T'erb·r., 1951, biz. 360; Bttll. en PAsrc., 1951, 
I, 427). 

en gegrond verklaart, doch slechts ten 
belove van 3.800 frank, dat ingediend 
werd door de echtelieden _L. Lams-Van
clerheyde, door Anna Vanderheyde, door 
Andre Vanclerheyde en door Gerard Van
derheycle en door Alfons Vanderheyde 
tegen de te hunnen laste ingekohierde 
aanslag, bedragencl gezamenlijk 26.138 fr., 
vermeld op het kohier voor 1948 nopens 
dezelfde taxe ; 

Overwegencle dat nit geen stuk waarop 
het Hof acht vennag te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend is geweest aan 
de gemeente Koksijde; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het besluit van de Bestendige Deputatie, 
waarbij, zoals in onderhavig geval, uit
spraak wordt gedaan over het · bezwaar
schrift van een andere belastingplichtige 
clan een naamloze vennootschap of een 
commanclitaire vennootschap op aandelen, 
ter zake van soortgelijke gemeentetaxes 
als het patent, op straf van verval binnen 
tien dagen client te worden betekend aan 
de partij tegen welke zij gericht is; 

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

11 December 1951. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. Smetrijns, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslct[lgever, 
H. Simon. - Gelijlclu.ide·ncle co·l1cl!!sie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. 

1" KAMER. - I3 December I95I 
1° BIDWIJS.- Bunm:RLIJKE ZAKEN.- AAN 

DE AK'l'EN VERSOHULDIGil GELOOF. - MIDDEL 
AFGELEID UI'f DE SOHENDING VAN HE'l' AAN DE 
CONCLUSIES VERSOHULDTGD GELO~F. - lN
'l'EUYm;TA'l'JE VAN DE CONCLL'SIER DOOR HET 
~liDDEL !HWlli'l'JSEJCRD, - PASSgNJJ ANTWOORD 
ZELFS INDIEN DE OONOLUSIES l\IOETEN GEiNTERc 
PTIETIGEHD 'VORDEN ZOALS IN HET :M.:IDDEL 
WORD'J' AANGEVOICRD. - 1\fiDDEL VAN !lELANG 
ON'l'BLOOT. 

2' 1\UDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLI.TKI~ ZAT<;EN. - 1\rJ:IDUEL DA'l' HET 
VONNIS YlGU\Vl..J'l' GEEN YARTSTELLING VAN HE'l' 
WERKELI,JK \'ERilLUF VAN EEN PAR'l'I-T 'l'E BE
VA'l"l'J~l\'.- VAS'l'S'l'ELLING IN H~T VONNI~ BE~rAT. 

- :MIDDEL OA'J' GRONDSLACI MIST IN FEI'IE. 
1° fN ww belltc~trr ontbloot, het mirlrlel h:ie!·

·wit nf{leleirl llat (le ·rechter, wegens een 
intenJretaf'ie die onveren-iubanr is met 
de tennen vwn een concl'u.sie, het aan 
lleze ve1·schu.ldigd [Jeloot r1eschon den 
heeft, wnnnee1· de bestreden beslissing 
een pnssend nntwo01·d op lle conclu.sie 
be'l:nt zelfs in gevnl flat zij moet . gefn
te1'1Jreteerd wo1·den zonls in het nl'iddel 
beUH3C1'd W01'dt (2). . 

(2) Verbr., 12 Mei 1949 (A1"1'. Tfe•·br., 1949, 
biz. 313). 
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:2o Mist grondslag in teite, het middel clat 
aanvoert dat het von.nis aan een pe1·soon 
het recht op verlenging van een huur 
heett toegelcend om de enlcele reden dat 
zij de echtgenote van de hu1wdf!?' was, 
en zonder te onderzoelcen of zij met deze 
samenwoonde, dan wanneer het vonnis 
vaststelt dat de bewerinu van eiser, dat 
de echtgenote van rle h1tttrde·r in een 
andEW onroerend goed woonde, onge
u·rond is. 

(FRERE, T. VERJ\fEULEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op '7 A11ril 1949 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Dur
gerlijk Wetboek waarbij het geloof wordt 
bepaald dat aan de akten dient gehecht 
(in zake, aan de tekst van de conclusies 
welke v66r de rechter over de grond nu
mens eiser werden genom en) en van arti
kel 97 van de Gromlwet, doordat het be
streden vonnis, in zover het eisers bewe
Ting schijnt te beschouwen als vanwege 
verweerster het bewijs insluitend van het 
samenwonen met haar overleden man ge
durende << een 11eriode van zes maanden 
v66r diens overlijden >), ldaarblijkelijk 
het geloof heeft miskend welk client 
geheeht aan eisers conclusies waarin dui
delijk wenl bepaald dat, gesteld dat het 
werkelijk samenwonen van de huurder 
met zijn echtgPnoot was bewezen, de over
levende echtgenoot daarenboven niet be
hoefde er van te la ten bli iken dat « hij 
sedert ten minste zes maamlen bij de over
ledene inwoonde >>; 

Overwegende dat, al nam men aan dat 
het bestreden vonnis eisers conclusies op 
onjuiste wijze zou hebben Ramengevat, 
het e,·enwel er op wijst dat artikel 5 van 
de wetten samengeorclend bij besluit van 
31 Maart 1948 « tot cloel heeft de gevol
gen van een feitelijke tussen de echtelie
<len bestaande scheiding waaruit de ver
huunler geneig·d zon zijn voordeel te hu
len, niet duurzaam te maken >>; dat het 
alzo zoncler dubbelzinnigheid bcslist da t, 
zelfs bij het overlijden van zijn feitc
lijk gescheiden echtgenoot, (]e overleYen
de 0chtgenoot de verlcnging nm de door 
deze aang'egane lmur kan genieten; 

Dat het middel aldus van belang ont
bloot is in zover het de schemling aan
voert van het geloof dat aan de akten ver
schuldigd is, en dat het in feite niet op
gaat in zover het hct ontbreken van ant
woord op de conclusies inroept; 

Over het tweede middel : schencUng van 
artikelen 1, 2, 3 en 5 van de wet van 

I'ERJ!R., 1952. - 12 

31 · .Tuli 1947 houdende uitzonderingsbe
palingen in zake huishuur, bedoelde arti
kelen 1 en 2 onderscheidenlijk gewijzigd 
zijnde geweest door artikelen 1, enerzijds, 
2 en 3 anderzijds, van de wet van 
31 Maart 1948, tot hetzelfde voorwerp be
trekkelijk, en voor zoveel als nodig, 
schending van artikelen 1, 2, 3 en 5 van 
de wetten van 31 .Tuli 1S47 en 31 Maart 
1948 tot hetzelfde voorwerp betrekkelijk, 
samengeordend bij besluit van de Regent 
van 31 Maart 1948, 1, 2, 3 en 5 van de 
wetten van.31 .Tuli 1947, 31 Maart, 28 .Juni, 
24 Augustus en 31 December 1948 hou
dende uitzonderingsbepalingen in zake 
huislmur, zoals zij werden samengeordend 
bij besluit van de Regent van 31 Januari 
1949, 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis ten onrechte aan ver
weerster het recht op de wettelijke ver
lenging heeft toegekend en bijgevolg eiser 
zijn vordering heeft ontzegd, om de enige 
reden dat de overlevende echtgenoot als 
zodanig steeds tot verlenging is gerech
tigd, zonder het bewijs er van belloeven 
te leveren dat hij werkelijk bij de huur
der op het ogenblik van diens overlijden 
inwoonde, dan wanneer in het stelsel der 
wet het voordeel van de verlenging, prin
cipieel niet voor overdracht vatbaar zijn
de, zich slechts bij uitzondering, in geval 
van overlijden van de lnmrder uitstrekt 
tot de pcrsonen welke, met uitzondering 
van de bediende en lmisbedienden, bij 
hem inwoonden, terwijl de echtgenoot als 
zodanig 0nkel begunstigd is in zover 
hij er van is ontslagen het bewijs bij te 
brengen clat hij reedR sedert langer dan 
zes maamlen met de huurder samen
woonde : 

Overwegende dat, indien bet bestreden 
vonnis zijn beslissing motiveert onder 
meer door de beschouwing dat artikel 5 
van de wetten samengeordend bij beslnit 
van 31 Maart 1948 aan de overlevende 
echtgenoot, zelfs zo hij feitelijk geschei
den leefde, het recht op de verlenging van 
de huur toekent, het zijn dispositief bo
vendien steunt hierop clat eiser noch be
wijst, noch aanbiedt te bewijzen dat het 
aan verweerster in het onroerend goed 
waarin het door haar bestuurd familie
pensioen gevestigd is, <( vrij zou staan een 
deel van het huis voor haar persoonlijk 
als woning te gebruiken, zulks naargelang 
van haar positie en van haar stand >>; 

Dat nit deze vaststelling voortvloeit dat 
dit onroerend goed, in strijd met de in 
hoofdzaak door eiser ingebrachte bewe
ring, niet de normale en vaste woning van 
verweerster uitmaakte; 

Dat het vonnis derhalve niet enkel op 
de in het middel opgegeven reden gegrond 
is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Om die redenen, verwerrJt de voorzie
ning; veroordeelt eiser tot de kosten en 
tot een vergoeding van honderd vijftig 
frank jegens verweerster. 

13 December Uli:il. - 1" kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslc~ggever, H. Gil·oul. - GelifkMl'idende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, eerste mlnJcaat-generaal. - Pleite·r, 
H. Simont. 

l" KAMER. - 13 December 1951 
1° IIUUR.- Hr;IHHUUR.- VERLENOlNG.-
0~ROEREND !lOED AAN EEN OPENBAAR BESTUUH 
'l'OEBEHOREND. -· VERLECiGING DlE . DE BE
STEMMING VAN HE'l' ONROEREND (lOED VOOR 
EEN DIENST \'AN ALGEMEEN fl~LANG NIET KAN 
VERHINDEREN. 

2° BEJWI.JS. - BllRGE!lLI.JKE ZAKEN.- AAN 
JJE AK'l'EN VERSCHOLDIGD GELOOF. - BE
RLISSING DIE DE TERMEN VAN EEN DAGVAARDING 
NIE'l' 1'E3ENSPREEK'l' DOCH ZE JUIS1' OM
HCHRJ.JF'l'. - GE~;N SCHENDING VAN Hl~'l' AAN. 
DEZE AK'l'E VERSCIIULDIGD GELOOF. 

1 o L-itirlens nTt·ikel 6 vnn het besl·uit tJan 
8! ,Jan·un·ri 1fi4!1 tot samenonlening van 
lle tvetten hotulerule ·uitzonclel"i:nosbepa
Ungen in znlce hu·ishum·, lmn rle door 
rleze wetten voorziene verleng·iny het 
1·echt van cle openbare best·zwen wiet 
ve·rhinrleren om de on1·oerencle yoederen 
die hun toebehoTen tot een dienst van 
(tlgenwen belnng te bestemmen. 

2° Schenrlt het yeloof niet dat ann een dag
vna·l'clin.q ve·J'sch·ulcl-igd is, het vonnis (lat 
de te·rmen tj(ln fle::;e aJ,ote :itt·ist om
schrijjt, zondeT ze teym te SJJ1'eken (1 _1. 

(PICR·SONENVIGNNOOTSCHAP MEl' BIWEBK'l"E AAN
SPRAKELIJKHElD « EUG. BOGAER'l'S ll, 1'. GE
MEENTE SINT-JOOST-TEN-NOODE.) 

ARHEST. 

HE'l' HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 .Juli 1950 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan-
leg te Brussel ; · 

Over het eerste middel : schencling van 
artikel 6 van het besluit van de Regent 
van 31 Januari 1949 tot samenorclening 
van de wetten homlende uitzonderingsbe
palingen in zake huishuur, doordat het 
bestreden vonnis aan aanlegster het genot 
der verlenging onttrokken heeft door op 
het algemeen belang te steunen, clan wan
neer de wet geen gewag maakt van zoda
nige grond tot intrekking van de verlen
ging, en er slechts twee aanneemt : de 
noodzakelijkheid werken ten algemenen 

(1) Verbr., 24 Februari en 22 Juli 1919 (A.r1·. 
T' erbr., 1949, biz. H8 en 495); 1 Maart 1951 
(Arr. T'e1·br., 1951, biz. 368; Bull. en PASIC., 

1951, I, 434). 

1 nut.te uit ·te voeren - omstancligheid 
welke 'door verweerster niet wordt inge
roepen wat de litigieuze plaats aangaat, 
- en het bestemmen tot een clienst van 
algemeen belang van de lokalen nopens 
welke om intrekking van de verlenging 
wordt verzocht, omstanrliglleicl aange
voenl door verweerster die, naar zij zelf 
toegeeft, voornemens was enkel epn deel 
cler lokalen waarvan zij bet gpnot cler 
verlenging aan aanlegster wou onttrek
ken, tot diensten van algemeen belang te 
bestemmen : 

Overwegemle rlat, in strijd met hetgeen 
in het rniclclel worclt beweenl, het beRtre
den vonniR zich er niet bij bepaald lleeft 
het algemeen belang te Ia ten geld en om 
het onttrekken aan aanlegster van de ver
lenging der lmishuur te rechtvaarcligen; 

Dat steum·ml op de bewoorrlingen zelf 
van artikel G, eerste lid, van de samenge
ordende wetten llomlemle uitzomlerings
bepalingen in zake lluislmur, en rleze be
paling ter zake toepassend, het vonnis er 
op wijst dat de wetg·ever het uitzonder
lijk genot der wettelijke verlenging niet 
clermate heeft uitgebreicl. clat llet vermogen 
der O)Jenbare administraties << om de on
roerencle goederen welke hun eigendom 
zijn tot een c1ienst van algemeen belang 
te bestemmen ll rlaardoor zou inge)Jerkt 
worden; 

Overwegende dat de vaststelling dat het 
door verweerster aan aanlegster in huur 
gegeven vast goed voor een rlienst van 
algemeen belang moet worden bestemd vol
staat om het dispositief van het vonnis 
te rechtvaarcligen overeenkomstig arti
kel 6, eerste lid, van voormelde wetten; 

Dat, indien het vonnis « daarenboven ll 
beschouwingen van algemeen belang in
roept, deze overtollige overwegingen, ook 
al waren zij verkeercl, geen grond tot ver
breldng kunnen opleveren ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle midtlel : schencling van 
artikelen 1107, 1134, 1135, 13:\.9, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, en van het ge
rechtelijk contract in zover het bestre
den vonnis, de clraagwijdte van het ge
clinginleiclend ex)Jloot en bijgevolg het 
gerechte!ijk contract miskennend, aan 
aanlegster het genot cler verlenging heeft 
onttrokken door zijn beslissing te steu
nen op het begrip van het algemeen be
lang, dan wanneer de vordering van ver
weerster niet op dergelijk motief was ge
grond en het algemeen belang enkel liet 
gelden ten aanzien van het bestemmen 
tot een dienst van algenieen belang van 
een gedeelte van het weder op te bon
wen onroerend goed : 

Overwegende dat uit het 011 het eerste 
middel verstrekte antwoord blijkt dat het 
dispositief van het vonnis gerechtvaardigd 
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worut door de vuststelling dat het ter 
zake bedoeld onroerend goed tot een 
dienst van algemeen belang moest worden 
bestemd; . . 

Overwegende gewis dat het gedingmler
dend exploot, na er op te hebben gewe
zen dat aanlegster << een gedeelte van 
een onroerend goed dat ueel uitmaakte 
van de overdekte markt te Sint-Joost-ten
Noode ll in lmur had, vervolgens verklaart 
dat de onroerende goederen van gezeglle 
markt ten dele tot diensten van alge
meen belang clienden te worden bestemd ; 
dat het niet bepaalt of het door aanl~g
ster betrokken onroerend goed al dan met 
begrepen is in die der onroerende goede
ren wanraan zulke bestemming moet wor
den gegeven ; 

Overwegencle dat het vonnis, door vast 
te stellen clat het door aanlegster betrok
ken onroerencl goed tot een dienst van 
algemeen belang moet worden bestemd, 
de termen der dagvaarding niet tegen
spreekt doch deze nader bepaalt; dat het 
vonnis ' daardoor geenszins het geloof 
schendt dat aan de dagvaarding behoort 
te worden gehecht; . 

Om die redenen, verwerpt de voorzre
ning; veroordeelt aanl~gster tot_ de kos
ten en tot een vergoedmg van 1t>O frank 
jegens verweerster. 

13 December 1951. - 1 e kamer. - T7 oo1·
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Vandermersch. "- G~
Ujlcluidende con.clnsie, H. Raoul Hayo1t 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele en della 
Faille d'Huysse. 

l" KAMER. - 13 December 1951 
1o REDENEN VAN DE VONNTSSEN EN 

ARRESTEN. - RuRGERLI.JKE ZAKEN. -
VASTSTELLING DAT EEN CON'l'BACT AAN GEEN 
GEBIEDENDE WETSBEPALING ONDERWORPEN IS. 
- VAS'l'S'l'ELLING DA'l' PAR'l'IJEN HUN CON'l'BACT 
AAN DEZE BEPALING HERREN WILLEN ONDER
WERPEN. - GEEN TEGJcNSTRIJDIGHEID. 

2o REvVIJS.- RURGEBLIJKE ZAKEN.- AAN 
DE AK'l'EN VERSCHULDIGD GELOOF. - lN'l'ER
PRETATIE VAN EEN OYEBEENKOMST. - GEMO
TIVEERD EN VERENIGBAAR ME'l' DE 'l'ERMEN VAN 
DE OVEREEI\'KOMST. - GEEN SCHENDING VAN 
HET AAN DE AKTEN YERSCHULDIGD GEL03F. 

1o BevM geen tegenst1·ijdigheid, het ar-
1'est' dat bes/.ist, enerzijds, dat een con
tntct aan geen gebiedende bepaling van 
de wet ondenvonJen is en, andemijds, 
dat de pa·rtijen ove·reengelcomen zijn om 
deze bepaling op de ove1·eenlcomst die 
zij sloten toepasselijlc te malcen. 

2o Schendt het aan de alcten ve?·sch!r.ldigll 
geloot niet, de inte·rpretatie !lie de 1'ech
ter van een overeenlcomst geett, 1.van-

neer deze ·interpretatie yemot·iveenl en 
met de termen van de o·ve1·eenlcomst 
1JeTenig/JaaT is (1). 

(l\IABLIERE, '1'. Ht:LJ.EBAl"l'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 30 April 19{9 door het Hof van 
beroep te Elisabethstall gewezen; 

Over llet eerste middel : schending van 
artikel 20 van !le wet van 18 October 1908 
op het beheer van Relgiscll Congo, door
dat het bestreden arrest, na te hebben bee 
slist dat het decreet van 31 October 1931 
op llet bediendencontract, up het litigieus 
contract niet toepasselijk was, desniet
temin heeft beslist dat de vergoeding 
waarop aanlegger wegens niet gerecht
vaanligde verbreking van dit contract 
recht had diende te worden berekend op 
grondslag van artikel 18 van bovengemeld 
decreet, hetgeen een tegenstrijdigheid uit
maakt welke gelijkstaat met het ontbre
ken van de voor de regelmatigheid van 
ieclere rechterlijke beslissing vereiste re
denen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist enerzijds, door verwijzing naar 
de red~nen van het beroepen vonnis, dat 
het beloop van aanleggers wedde het liti
gieus contract aan !le toepassing van het 
decreet van 31 October 1931 onttrekt nit 
kracht van artikel 1 van dit decreet, en 
anderzijds, dat de vergoedingen wegens 
vervroegde verbreking van het bedienden
contract overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 18 van dit decreet behoren te 
worden berekend krachtens een becling 
van de tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst; 

Overwegende dat het niet tegenstrij
dig is te beslissen dat geen bepaling van 
het decreet van 31 October 1931 de toepas
sing van artikel 18 op het tussen partijen 
gesloten contract voorschrijft, maar dat 
dit artikel door deze op het contract toe
passelijk is gemaakt geweest krachtens 
een daarin opgenomen beding ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede mirldel : schending van 
artikelen 33, 44 tot 53, 201, 202, 204 van 
boek III van het Congolees Burgerlijk 
Wetboek van het geloof dat client gehecht 
aan de gedinginleidende dagvaarding van 
5 November 1948, aan de door aanlegger 
in eerste aanleg genomen conclusies, aan 
het tussen partijen op 18 Februari 1947 
tot stand gekomen dienstcontract, van 
artikel 56 van het Congolees Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en van arti-

(1) Verbr., 14 Juni 1951 (A1·r. Yerbr., 1951, 
blz. 614; Bull. en PAslC., 1951, I, 711); 27 Sep
tember 1951 (Arr. Verbr.; 1952, blz. 25; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 27). 
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kel 20 van de wet van 18 October 1908 op 
het beheer van Delgisch Congo, doordat het 
bestreden arrest aanlegger de eis heeft 
ontzegd welke hij had ingesteld ten ge
volge van het ongemotiveerde verbreken 
door verweerder van zijn dienstcontract, 
welke eis ten doel had de uitbetaling van 
de sommen en van de tegenwaarde der 
voordelen waarop hij krachtens bewust 
contract tot met de normale verstrijking 
er van recht had, hem slechts vergoe
dingen heeft toegekend ovlereenstem
mende met drie maand wedde en deze 
beslissing gerechtvaardigd heeft om de 
tweevoudige reden dat aanlegger zijn eis 
op artikel 18 van het decreet van 31 Oc
tober 1931 over het becliendencontract had 
gesteuncl, en « dat redelijkerwijze moet 
worden aangenomen dat partijen verstaan 
hadden zich naar dit decreet te schikken 
aangezien het de enige Congolese wetge
ving is die over de rechten ov opzegging 
en op vervroegde verbrekipg van het be
dienclencontract handelt en het Congo
lees Burgerlijk Wetboek deze mn:terie niet 
regelt 11, eerste onderdeel : dan wanneer 
aanlegger in zijn gedinginleidend exploot 
en in zijn conclusies de volledige uitbeta
ling vorderde van alle sommen waarop 
de tenuitvoerbrenging van het contract 
hem tot met de normale verstrijking er 
van recht gaf, en clan wanneer de opvat
ting welke hij te kennen gaf in het ex
ploot, te weten dat de toepassing van 
artikel 1R van bewust decreet hem op de 
gevorderde sommen recht verleende, zijn 
eis niet tot de toepassing van deze bepa
ling beperkte en, in iedere. ·onderstelling, 
hem niet belette dit recht op andere mid
delen en inzonderheid op de toepassing 
van andere wetsbepalingen te staven; 
tweede onderdeel : dari wanneer het con
tract van 18 Februari 1947, verre van, 
ten aanzien van de opzegging en de ver
breking, uitsluitend naar het decreet 
van 31 October 1931 te verwijzen, er 
zich van onthield het aan te halen en 
daarentegen in algemene termen << naar 
de in Belgisch Congo van kracht zijnde 
wetten 11 verwees, dan wanneer, aange
zien het decreet van 31 October 1931. 
niet op alle dienstcontracten van toepas
sing was en het litigieuze contract van 
zijn toepassingsgebied uitsloot, clit con
tract noodzakelijk onder toepassing viel 
van de andere in Delgisch Congo vige
rende wetten en inzonderheid van artike
len 44 tot 53 van boek III van het Congo
lees Burgerlijk Wetboek, waarbij de ma
terie der schadevergoeding verschuldigd 
in geval van niettenuitvoerbrenging van 
een contract wordt geregeld ; derde onder
dee! : dan wanneer het tegenstrijdig is, 
en bovendien indruist tegen het bij voor
noemde artikelen 44 tot 53 voorgeschre
vene enerzijds vast te stellen dat het de
creet van 3l October 1931 niet op alle be-

' diendencontracten toepasselijk is, en an
derzijds te beslissen dat het Congolees 
Burgerlijk Wetboek de materie van bet 
recht op opzegging en van de vervroegde 
verbreking der bij het decreet niet be
doelde bediendencontracten niet regelt, 
dan wanneer deze tegenstrijdigheid ge
lijkstaat met het ontbreken van de gron
den welke voor iedere rechterlijke beslis
sing zijn vereist bij artikel 20 van de wet 
van 18 October 1908 op het beheer van 
Delgisch Congo ; vierde onderdeel : dan 
wanneer, vermits de partijen in het liti
gieuze contract duidelijk uiting hebben 
gegeven aan hun wil het recht betref
fende de opzegging en de verbreking 
overeenkomstig de in Congo van kracht 
zijncle wetten te regelfm, het arrest niPt 
heeft kunnen beslissen, zonder de gebrui
kelijke en normale betekenis van de ge-· 
bruikte bewoordingen te miskennen, clat 
zij hadden willen verwijzen naar het de
creet van 31 October 1931, waarvan de 
toepassing op het ter zake becloelcle con
tract, naar de rechters over de groncl be
kennen, tegen de in Congo van kracht 
zijnde wetten inclruiste : 

Overwegende clat het middel tegen het 
bestreden arrest als grief aanvoert de 
aan aanlegger toegekende vergoedingeii 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel lR van het decreet van 31 October 
1931 op het becliendencontract te hebben 
bepaald; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de betwiste beslissing grondt op een be
lling van het berliendencOJltract waarin 
onder de rubriek « Opzegging en verbre
king 11 wordt bevaal<1 dat «de opzegging 
en de vervroegde verbreking van het 
clienstnemingscontract · overeenkomstig de 
in Belgisch Congo van kracht zijnde wet
ten geregelcl· werd 11 ; 

Dat het clit beding uitlegt in deze zin 
dat, wat de verbreking van het contract 
aangaat, partijen zich naar de toepassing 
van artikel 18 van het decreet van 31 Oc
tober 1931 geschikt hebben; dat het deze 
interpretatie hierop steunt dat << appellant 
(hier aanlegger) zowel in zijn gedingin
leidend exploot als in zijn r:onclusies in 
eerste aanleg, zelf er om verzocht heeft 
dat de vergoeding waarop hij voorgeeft 
recht te hebben, op grondslag van arti
kel 18 van dit decreet berekend worde 11, 

en hierop dat dit decreet « cle enige Congo
lese wettekst is die de rechten op opzeg
ging en vervroegcle verbreking van het 
beclienclencontract regelt, naardien het 
Congolese Burgerlijk Wetboek ten aanzien 
van deze materie niets bepaalt 11; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle clat de hierboven her

ha aide eerste overweging van het arrest 
het geloof, hetwelk aan het geclinginlei" 
clend exploot en nan de v66r de eerste 
rechter g<:>nomen conclusies client gehecht, 
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niet schendt; dat aanlegger toch in deze 
akten bedoelde de door hem gevorderde 
vergoedingen door toepassing van arti
kel 18 van het decreet te rechtvaardigen; 
dat het arrest daarenboven niet verklaart 
dat de vordering uitsluitend de toepassing 
van artikel 18 nm bet decreet ten doel 
beeft, maar er zich toe bepaalt vast te 
stellen dat zij- << uitdrukkelijk is ge
steund ll op dit artikel; 

Over bet derde onderdeel 
Overwegende dat de bierboven ber

haalde tweede beweegreden van bet arrest 
niet betekent dat bet Burgerlijk Wetboek 
van de Kolonie de materie van de in ge- _ 
val van niet-tenuitvoerbrenging van een 
contract verscbuldigde scbadeloosstelling 
niet regelt, maar Clat dit wetboek geen 
bepalingen bevat welke in bet bijzonder 
over de opzegging en de verbreking van 
het becliendencontract bandelen, terwijl 
deze materie enkel door bet decreet van 
31 October 1931 uitdrukkelijk wordt be
handeld en de partijen verstaan bebben 
zicb naar bepalingen betreffende deze ma
terie te schikken ; 

Over het tweede en het vierde onder
deel : 

Overwegende enetzijds, da t bet micldel 
ten onrechte staande houdt clat, volgens 
het arrest, de toepassing van artikel 18 
van het decreet van 31 October 1931 op 
het _ tussen partijen gesloten contract te
gen de in Congo vigerende wetten in
druist; dat het arrest ongetwiifeld vast
stelt clat de toepassing van dit m·tikel 
door generlei bepaling van het decreet 
worclt voorgeschreven om reclen van het 
hoge beloop cler ten bate van aanlegger be
clongen bezoldiging; doch dat cleze toepas
sing, ten gevolge van de wil der partijen, 
in genen dele met de in de Kolonie vige
rende wetten strijdig is ; 

Overwegende anderzijds dat de rechter 
over de grand de reden opgeeft waarom 
het litigieuze becling van het contract een 
uitlegging vergt; dat de met redenen om
klede nitlegging welke het verstrekt met 
de termen van bet beding verenigbaar is ; 
dat zij derhalve souverein is; 

Waaruit volgt dat geen enkel der onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

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

13 December 1951. ~ 1e kamer. - Voor
zittel·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslagyever, H. Giroul.- Gel-ijklltidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Struye en Hermans. 

le KAMER. 13 December 1951 
1° VERKEER. - VERKEERSVOORRANG ON

DER \'OERrrUIGEN. - WORDT SOMS DOOR DE 
WET GEREGELD AFGEZIEN VAN HEr BESTAAN 
VAN EEN AANciLUITING, VAN EEN SPLI'l'SING OF 
VAN EEN KRUISlNG. 

2° VERKEJDR. - MISKENNING VAN EEN WET
TICLI.Tim VOORRANGSREGI~!b - AAN OVER
l\L\CHT on; WI.JTEN. - GEEN SCHULD. 

1° De wetsbepalingen. cl-ie een verlceers
-voorrany onder voertwiyen OZJ cle open
bet-re wey -invoeren, metken n-iet etlle de 
ctld-us inyevoe-rcle vooPraug ajhanlceUjl.; 
van het liestnan vnn een aa-nsltt-iting, 
vctn een 81Jl-itsiny of van een lcnt'ising. 
(Wegcode, art. 26; kon. besl. van 27 Ja
nuari 1931, art. 12, al. 2.) 

2° De {felw-n-iker van de- ope-n/)[tre wey, clie 
een wetsbepnling, welke een verlceers
voorm.ny -invoeTt, niet geeerbiecligd 
heett, be,qa.a-t {feen fmtt, inclien hij z-ioh 
-in een {feval van over-rnnoht bevonrl (1). 
(Stilzwijgencle oplossing·.) 

(VOOTILOPIG COHI'I!f; VAN BEHEER VAii HET HTE

DELr.JK VERVOEH IN DE BRUSSI•;LSE AGGI.OME
H.\TIE [2), T. 1\WELANTS;) 

AHHEST. 

RET HOJJ'; - Gelet op !let bestreclen 
vonnis, op 2 Juni 1949 door de Rechtbank 
van :Koophanclel te Brussel gewezen; 

Over het eerste miclclel : scllencling van 
artikelen 1, gewijzigcl bij de wet van 
Hi December 1!J35, en 3 van de wet van 
1 Augustus 18flll lloudencle herziening der 
wetgeving en der reglementen ov de poli
tic van !let yerkeer ; van artikelen (j, ge
wijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 26 Augustus 1938, en 12 van 
het koninklijk besluit van 27 Januari 1931 
houclencle politiereglement voor de exploi
tatie van de door de regering vergunde of 
te vergunnen tramwegen; van artikelen 1, 

(1) Hetzij bij bet voertuig, waarvan de be
stuurder de verkeersvoorrang had, niet kon 
zien aankomen (verbr., 1 Juli 1942, A1·r. 
Verb1·., 1942, blz. 81; 12 Juni 19¥1, ibid., 1944, 
blz. 176), hetzij bij zicb voor een bindernis 
bevond die niet kon voorzien worden (verbr., 
20 Juni 1946 (ibid., 1946, blz. 234), betzij bij 
zicb niet elders kon plaatsen dan waar bij 
plaats nam (verbr_, 16 Mei 1949, ibid., 1949, 
blz_ 326). 

(2) In burgerlijke zaken werpt bet bof geen 
middel van ambtswege op. Het bof was dus 
niet bij macbte om van ambtswege te onder
zoeken of bet voorlopig Comite van beheer van 
bet stedelijk vervoer in de Brusselse agglome
ratie, dat voor de rechter over de grond ge
concludeerd had, recht-spersoonlijkheid bezat 
(raadpL verbr., 15 Mei 1951, A-rr. Verbr., 1951, 
biz. 532; Bull. en PASIC., 1951, I, 623). 
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2, inzonderlleid 2, 4°, 26 gewijzigd bij ar
tikel 5 van het koninklijk besluit van 
17 Januari 193!i, en '12, eer~te alineu, van 
llet koninklijk besluit van 1 Fcbrual'i HB± 
llondencle algemeen reglement ov de voli
tie van het vervoer en llet verkfer; van 
artikelen 1382, 1383 en 1mH van het Dur
ger1ijk Wetboek en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis eiser aansprakelijk heeft gesteld 
voor de gevolgen van de aanrijding tns
sen een zijner voertuigen op rails 
welke de 011enbare weg gPbruiken en 
verweerders vrachtwagen, dan wanneer 
llet feitelijk vaststaand was dat de vracht
wagen de rails verspercle en niet was 
uitgeweken of niet stilgehonclen had om 
de doorgang vrij te laten voor llet voer
tuig op rails zodra llet nader<le, en in clier 
voege heeft beslist onder het voorwendRel 
dat de tram de vrachtwagen volgde, dat 
iedere bestuurder principieel van zijn 
snelheid meester moet zijn, clat ingeval 
van uanrijding, de bestnurdPr van Jwt 
acllterli(\'!\'E'lHle voertuig stePds vprant
woordelijk moet worden geacht. lwhalve 
wanneer een onvoorzienbare hinclerniR, 
welke verweenlers vraclltwag·en niet zon 
hebben uitgemnakt, zich voordoet en <lat 
niets de trambestuurcler er van zou ver
scllonen geen meester van zijn snelheifl te 
zijn geweest, alzo op het besturen van een 
voertuig op rails van een vergunde tram
weg de regel van artikel 42, eerste alinea, 
van het Algemeen Reglement ov cle poli
tie van het vervoer en llet verkeer toepas
send, dan wanneer dit reglement, nit 
kracht van artikel 2, 4°, er van, niet toe
passelijk is op de voertuigen op ·rails die 
de openbare weg gebruiken krachtens bij
zondere toelatingen of vergnnningsakten, 
en doordat aldus de beslissing waarbij 
de verantwoorclelijklleid voor llet ongeval 
ann eiser wordt toegeschreven niet wette
lijk met redenen is omkleed : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
vaststelt : dat « de voor alle weggebrui
kers geldencle voorzichtigheidsregelen » 
op het besturen van de onder vergunning 
rijdende tramvoertuigen van toepassing 
zijn, .. . << dat principieel elk bestuurder 
van een voertuig van zijn snelheid moet 
meester zijn ll ... en dat in onderllavig ge
val << niets de trambestuurder er van ver
sclloont geen meester van zijn snelheid te 
zijn geweest ll ; dat nit cleze redenen 
blijkt dat de door de recllter ten laste 
van de trambestunrder weerllouden fout 
niet is een in de wegcode vermeld voor
schrift te hebben overtreden, doch een 
algemene gedragingslijn van noodzake
lijkste voorziclltiglleid te hebben miskend; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 42, eerste alinea, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 houdende 

Algemeeu Hcg~Pment ov de volitie van het 
vervot>i' en het verkeer; van artikelen 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van cle Grondwet, doordat llet be
streden vonnis, door eiser voor llet liti
gieuze ongeval aansprakelijk te verklaren 
om de redenen dat principieel elk bestuur
der van een voertuig van zijn snelheid 
meester moet blijven en dat niets de tram
bcstnurcler er van zou verscllonen llet niet 
te zijn geweest, het punt onzeker laat of 
het de veroordeling· van eiser tot herstel
ling van cle door het ong·eval veroorzaakte 
schade heeft gesteund op het niet nako
men, door de trambestuurder, van de bij
zondere regel ingevoenl bij artikel 42, eer
ste alinea, van het algemeen reglement op 
de politie van llet vervoer en het verkeer, 
welke op het besturen van voertuigen op 
rails van de vergunde tramwegen niet toe
passelijk is, dan wel van cen algemene 
gedragingslijn van voorziclltigheid waar
van het naleven door de trambestuurcler 
ook bij ontstentenis van een wets- of ver
onleningstekst vereist zon zijn, zodat de 
beslissing waarbij de aansprakelijkheid 
voor het ongeval op eiser wordt gelegd 
op dubbelzinnige gronden berust, lletgeen 
met het ontbreken er van gelijkstaat : 

Overwegende dat nit het op llet eerste 
middel verstrekte nntwoord blijkt dat de 
gecritiseerde redenen niet dubbelzinnig 
zijn; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het denle middel : Ecllending van 
artikelen 1, gewijzigd bij de wet van 16 De
cember 1935, eu 3 van de wet van 1 Au
gustus 1899 houdemle herziening der wet
geving en der reglementen op de politie 
van het vervoer ; van artikel 12 van het 
koninklijk besluit van 27 .J anuari 1931 
houdende politiereglement voor de exploi
tatie van de door de regering vergunde 
of te vergnnnen tramwegen; van artike
len 1 en 26 gewijzigd bij artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 17 Januari 1936, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 houdende Algemeen Reglement op de 
politic van het vervoer en llet verkeer; van 
artikelen 1382, 1B83 en 1384 van llet 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis verweerder van iedere aansprake- -
lijkheid voor de gevolgen van de aanrij
ding tussen zijn vraclltwagen en eisers 
voertuig op rails vrijgesteld heeft, do(}r 
te oordelen dat generhande font ann de 
bestuurder van de vrachtwagen kon ver
weten worden, ofschoon nit de door het 
vonnis in het licht gestelde omstandig
heden van het ongeval blijkt dat de be
stnnrder van de vrachtwagen bij het na
<leren van de tram met zijn voertuig de 
sporen was opgereden en dat hij nagela
ten heeft nit te wijken, en desnoods stil 
te houden, om de tram door te laten zo-
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<Ira lleze natlerde; en !lan wanneer niet 
werd ingeroepen en in elk geval niet was 
vastgesteld geweest dat hij te eniger oor
zaak of om enige reden er toe verhinderd 
werd deze wettelijke verplichting na te 
leven, daarenboven verkeerdelijk aanvoe
rend dat er in onderlla vig geval geen 
svrake kon zijn van de verkeersvoorrang 
van .een tram, n angezit>n llet recll t van 
voorrang in rechte enkel behoeft in aan
me1·king te wonlen genomen indien het er 
om gaat te weten of een voertuig het recht 
heeft bij een splitsing, een aansluiting of 
een kruising een ander voertuig voorbij te 
steken : 

Overwegende dat de door de rechter 
aangehaaltle omstamlighetlen van het on
geval niet noodzakelijk insluiten dat ver
weenlers vrachtwagen zich ten gevolge 
van overmacht 011 de rails bevond toen 
de botsing geschiedde; dat alzo de beslis
sing waarbij verklaard wonlt dat de be
stuurder van de vraclltwagen generlei font 
heeft begaan door de dom·gang voor de 
tram niet vrij tc~ !a tPn, aileen Oll de be
schouwing is gestaafd <lat <le wet enkel 
bij de aansluitingen, splitsingen of krui
singen verkeersvoorrangen voorziet; 
. Overwegende dat deze bewijsgrond juri
disch onjuist is; dat verscheidene wets
bepalingen, en onder meer artikel 26 van 
de W egcode tussen voertuigen welke op 
een zelfde openbare weg rijclen verkeers
voorrangen steilen; clat het bestreden von
nis derhalve, door op grond der reclenge
vende overwegingen welke het vermeldt te 
beslissen dat verweerder voor generlei 
font hoeft in te staan, de in llet middel 
opgegeven wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het beslist 
dat de bestuurder van de tram, aange
stelde van eiser, een font heeft begaan 
waardoor diens aansprakelijkheid in de 
zaak wordt betrokken; beveelt clat onder-· 
havig arrest zal worden overgescllreven 
in de registers van de Reclltbank van 
Koophandel te Brussel en dat m~lding er 
van zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser tot de helft cler kosten en 
verweerder tot de andere helft; verwijst 
de aldus be11erkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel, zitting 
houdend als rechtbank van kooph:mdel. 

13 December 1951. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslag,gever, H. Giron!. - Gelijk/,uiderule 
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advoeaat-generaal. Pleite'l's, 
HH. Delaeroix en Simont. 

l e KAMER. - 13 December 1951 
SEQUES'.rEJR VAN GOEDEREN VAN 

VT.TANDFJLIJKFJ ONDEH.DANEN. 

GOEDERE~ AAN EEN DUITSE VENNOOTSCHAP 
TOEBEHORENDE. - TITELS VAN DE VENNOOT
SCHAP AAN BELGISCHE ONDJ<;RDANEN TOEBEHO
RENDE. - 0MSTANDIGHEID DIE HE'l' ONDER 
SEQUESTER S'IELLEN NIET UlTSLl:IT. 

Kmchtens artikel1 van cle uesluitwet van 
28 A,u_qustns 19-14, worclen de goederen 
in BelgW van een vennootschap naar 
D·uits n:cht omler seq·uester gestelrl, 
zelfs ·inrlien rle tUels van gezegde ven
nootscha]J alle aan Belgi.sclw -~taatson
rlerhori[JCII 1Jeho·ren (1). 

(GUILMAIN, '1'. DIENST VAN HEl' SEQT:ES'IER.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 2± .Juni HJ4S door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
artikelen 1 en 3 van de beslnftwet van 
23 Augustus 1944, betreffencle het sequester 
van vijandelijke goecleren, rechten en be
langen, doordat het bestreclen arrest de 
vordering van eiseressen niet ontvankelijk 
heeft verklaard en dienvolgens geweigerd 
heeft het sequester op te heffen dat gelegd 
werd op een zich in Belgie bevindend goed 
hetwelk toebehoorcle aan een Duitse ven
nootsehap waarvan aile aeties het eigen
dom waren van de twee eiseressen van 
Belgiselle nationaliteit, en zodoende clezes 
reehten gekrenkt heeft, dan wanneer bo
vengemelde besluitwet, die aile juri~ 
disehe fieties voorbijziet, niet ten gevolge 
mag hebben Belgisehe staatsburgers in 
hun patrimonium te benadelen, weshalve 
dezen ontvankelijk dienen te worden ver
klaarcl om ter vrijwaring van hun belan
gen op te treden : 

Overwegencle dat bepaalde waren en 
gronclstoffen die zieh bij de bevrijcling in 
Belgie bevonclen, nit kraeht van artikel 1 

(1) Het arrest onderlijnt dat de omstandig
heid, dat eiseressen van Belgische nationaliteit 
en de enige vennoten van de vennootschap naar 
Duits recht zijn ten dage van het hestreden 
arrest een eis tot ophel!ing van het sequester 
niet kon rechtvaardigen, dat geen enkele ver
mindering van de strengheid van bet sequester, 
ten dage van het bestreden arrest, ten gunste 
van de Belgische, geallieerde of onzijdige ven
noten van een vijandelijke vennootschap voor
zien was. 

Doch sedert het bestreden arrest heeft de 
wet van 14 Juli 1951, in het Staatsblad van 
2 September 1951 bekend gemaakt, verschei
dene maatregelen voorzien bestemd tot het be
schermen van de belangen van de aandeelhou
ders van Belgische nationaliteit, en zelfs van 
de geallieerde en onzijdige aandeelhouders van 
vennootschappen opgericht krachtens de Duitse 
wetten of door Duitsers gecontroleerd (art. 28 
en 29). 
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van de besluitwet van 23 Augustus 1944 
onder sequester werden geplaatst, als toe
behorencle aan de vennootschap naar 
Duits recht « Arcos Gesellschaft fUr 
Schweisstechnik mit beschriinkter Haf
tung 11, welks zetel te Aken gevestigd is; 

Overwegende dat eiseressen, bij exploot 
van 21 April 1945 verweenler tot ovheffing 
van llet sequester hebben gedagvaard; 

Overwegende dat voormelde vennoot
scllap, « op vervolging en ten verzoeke 
van de beer Camille De Rop, Belgiscll on
derdaan ... , llandelende in hoeclanigheid 
van beheercler, volgens akte de 2 Augus
tus 1943 verleden v66r ~p- Muller van 
Isterbeek, notaris te Brussd 11, op 24 Ja
nuari 194G aan verweerder een verzoek 
tot tussenkomst, en .voor zoveel als noclig 
tot llervatting van het geding, lleeft doen 
betekenen ; dn t zij, gezamenlijk met eise
ressen tegen het beroepen vonnis boger 
beroep lleeft ingesteld ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten aanzieu van eiseresseu, op grond 
van een zelfde motivering, lleeft be
slist dat « htm eis noch ontvankelijk, 
noch gegrond was 11 en clienvolgens het 
beroepen vonnis bevestigd heeft in zover 
het hun deze eis ontzegde en de kosten 
te hunnen laste legde; 

Overwegende dat het arrest wordt be
streden niet alleen in zover het de vor
dering van eiseressen niet ontvankelijk 
heeft verklaard, doch ook in zover het 
geweigerd heeft het sequester op te hef
fen ; dat het mid del alzo geheel het dispo
sitief aangaa11de de eiseressen bedoelt, 
met inbegrip van de over de grond gewe
zen beslissing ; 

Overwegende bijgevolg dat verweerder 
ten onrechte staande houdt clat het mid
del bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk zijn zou om de reden tlat bet, vcrmits 
llet slechts de beslissiug nopens dE' ont
vankelijkheicl aanvalt, de beslissing over 
de grond onverlet zou laten; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond, welke door 
de voorziening niet worden gecritiseerd, 
blijkt : 1 o dat alle aaudelen in de ven
uootschap naar Duits recllt « Arcos Ge
sellscllaft fUr Schweisstechnik 11 op 29 Fe
bruari 1938 in de hanclen van de genaamde 
:Mautsch, rechtsvoorganger van eiseressen 
verenigrl zijn geweest, en de eigenllom 
zijn van laatstgenoemden die de Belgische 
nationaliteit bezitten; 2° dat bedoelde ven
uootschal) niet enkel niet vereffend is 
geweest maar « blijven bestaan is 11 en 
dat « het patrimonium van clit Duits or
ganisme deszelfs eigendom bleef )) ; 8° dat 
de op deze vennootschap kraclltens de be
palingen van de besluitwet van 23 Augus
tus 1944 toegepaste maatregel goederen 
treft « welke haar alleen toebelloren 11 ; 

Overwegende dat deze vaststellingen het 

dispositief van het arrest wettelijk recht
vaardigen ; 

Overwegende immers dat artikel 1 van 
de besluitwet van 23 Augustus 1944, uit
gelegd bij besluitwet van 1 Augustus 1945, 
houdt dat alle goederen, rechten en be
langen welke het eigendom zijn van een 
Duits organisme of een Duits onderdaan 
onder het sequester van de in artikel 7 
bevaalde Dienst wordt>n gesteld; dat, naar 
luicl van artikel i:l, alleen de Belgische, 
geallieerde of onzijdige belangllebbenden 
die beweren dat de bepalingen van de 
besluitwet ten onrecllte op hen werden 
toegepast, cle Dienst tot upheffing van llet 
sequester vermogen te dagvaarden; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
eiseressen van Belgische nationaliteit zijn, 
en de enige vennoten van de vennootschap 
naar Duits recht, eigenares van de onder 
sequester gestelde goederen, ten dage van 
het bestreden arrest geen eis tot opheffing 
van het sequester kon rechtvaardigen; 

Overwegende dat bet sequester inge
voerd bij besluitwet van 23 Augustu!! 1944 
een krijgsmaatregel is waardoor, met het 
oog ov de totale of gedeeltelijke toeken
ning er van aan de Natie en onafhanke
lijk van iedere persoonlijke verbintenis 
van cle gesequestreerde, de aan een vijan
deliik organisme of een vijandelijk onder
daan toebellorende rechten, goederen en 
belangen worden getroffen; 

Dat indien de wetgever, bij artikel 8 van 
de besluitwet, ten behoeve van de Bel
giselle, .gea1lieerde of onzijdige schuldei
sers van de gesequestreerde de strengheid 
van cleze maatregel heeft gE'milderd, hij 
ten clage van het bestreden arrest ten 
gunste van de Belgisclle geallieerde of on
zijdige vennoten Pner vijancleliike ven
nootscllap gE'nPrlei mil!lE'ring ha!l voor
zien; 

Dat het middel mwr recht faalt; 
Om diE' rE'rlE'nen, verwE'rpt de voorzie

ning; veroordeelt eiserE'ssen tot de kosten 
en tot eer\. vergoerling van 150 frank je
gens verweerder. 

13 December HJ51. ~ Je kamer. - Vom·
zitter, H. Louveaux, eerste .voorzitter. -
l'e1·slagrteveT, H. Daubressc. - Geli:iklui
denfle conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-g·eneraal. 
Pleite,rs, HH. Van LeynsE'eh~ en della 
Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 17 December 1951 
HOGER BEROFJP. - STRAFZAKEN. - EEN

PARIGHEID VAN S'l'EMMEN. - ARREST VAN 
EEN HOF VAN BEROEP HE'l' UI'l'STEL INTBEK
XEND VOOR ZEKERE ELEMENTE:-1 VAN DE STRAF. 
- GEEN EENPARIGHEID VAN STEMMEN. - 0N
WETTELI.JKE BESLISSING. 
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Het hof VO;n beroep mUfJ, zondm· met een
parigheid van stemmen van haar leden, 
ltitspraalc te doen, voor zekm·e elemen
ten van de straf, het door de eerste 
rechter toegestane uitstel niet afschaf
fen, dan wanneer het de doo1· deze uit
yesprolcen stmt niet verminde1·t (1). 
(Wet van 4 September 1891, art. 2.) 

(BOULARD.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 Juni 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het miclclel van amtswege : schell
cling van artikel 2 van cle wet van 4 Sep
tember 1891 : 

Overwegende clat het vonnis waartegen 
boger beroep aanlegster wegens inbreuk 
op artikel380bis, 4°, van het Strafwetboek 
v·eroorcleelcle tot een gevangenisstr af van 
Mn jaar, een boete van 100 frank ver
hoogd met 90 decimes of tot een subsi
diaire gevangenisstraf van een maand en 
tot een vijfjarige ontzetting van cle rech
ten vermeld bij nrs 1, 3, 4 en 5 van arti
kel 31 van het Strafwetboek; clat het aan 
aanlegster voor elke dier straffen een uit
stel van vijf jaar verleende; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit vorinis wijzigt en beslist clat « het aan 
Boulard verleencle uitstel van vijf jaar 
tot cle hoofdgevangenisstraf zal worden 
beperkt ll; clat het 1zocloende de door de 
eerste rechter tegen aanlegster uitgespro
ken veroordeling verzwaart, zonder vast
stelling evenwel van cle eenparigheid der 
leclen van het hof van beroep, vereist bij 
artikel 2 van cle wet van 4 September 1891; 
dat hieruit volgt clat het arrest de in het 
midclel aangeduide wetsbevaling heeft ge
schonden; 

Om deze reclenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het ten opzichte 
van aanlegster uitspraak cloet; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in cle registers van het hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van cle ge: 
deeltelijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de alrlus beperkte zank naar het Hof Ynn 
beroep te Luik. 

17 December 1951.- ze kamer.- Foorzit
ter.-H. Demoulin, rnadsheer wnarnemend 
voorzitter. - Vc-rslaggever, H. Bayot. -
Gelijl<htideudc concl·ttMe, H. Raoul Hayoit 
de '.rermicourt, eerste advocaat-generaal. 

(1) Sic verbr., 26 September 1949 (Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 24). Verge!. verbr., 13 Februari 
1950 (A,.,._ Verbr., 1950, biz. 398; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 424) gewezen in een zaak waarin 
het hof van beroep de door de eerste rechter 
uitgesproken straf verminderd had. 

- Ple-iter, H. Demeulenaere (van de Dalie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 17 December 1951 
1° VOORZIENING IN VERBREKING.

YORMEN. - STR•AFZAKEN. - YOORZIENING 
INGESTELD DOOR EEN BI.JZONDER GE\"OLMACR
TIGDE.- YERVOLGEND BEHEER.- YOLMACH'f 
BLJ DE VERKLARING G~;VOJCGD GEBLEVEN. -
RE3ELMATIGE VOOB'ZIENING. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BE
WIJSKEACHT VAN DE PROCESSEN-VERBAAL VAN 
RET BEHEER. - MATEHIELE VAS'fSTELLINGEN. 
- PROCESSEN-VERBAAL DIE BEWIJS OPLEVE
REN 'fOTDAT DE VALSHEID ER·VAN BEWEZEN IS. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- REGEL
MATIG PROCES-YEHBAAL VAN HET BEHEER. -
MATERiiGLE VASTSTELLING. BEWIJS
KRACHT. - KAN SLEOHTS BEST RED EN WOR
DEN DOOR HK!' WETTELIJK BEWIJS VAN DE 
VALSHICID VAN DE VAS'TS'fELLING. 

-±0 VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. -
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MISDRIJF STRAF
BAAH MET GEVANGENIS EN BOETE. - YRI.J
SPRAAK. - GEGHOl\"DE VOORZIENING VAN RET 
BEHEER DICR DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BE
SLISSING SLECHTS VERBROKEN IN ZOVER 
ZIJ DE \'ORDERING VAN HET BEHEER BETREFT. 

1 o Jn stmtznken, is 1·egelmatig de voo1·
ziening inyesteld namens het ve·rvol
genrl behecr floor ecn bijzonrler gevol
m.nchtigrle, wiens volrnncht b·ij cle ver
/,;la.rin,q yevoegd ·is gebleven (2). (Wet
boek van strafv., art. 417.) 

2° In zalcen van ·inb1'e·uh; op de wetten op 
rle douanen en accijn.zcn, lcve·rt het 1"C
r!el-mat-ig door de agenten van het beheer 
OPfletnaakt tHoces-verbaal bewijs op, 
totrlat rle vu.l~heid ervan bewezen is, 
vrtn cle materiiile vaststellingen door 
rleze agenten geclu.an binnen de perlcen 
van hlm bcvocgdheden (3). 

3° 1-Vannee·r, in zc~ken· van ·in/J'I'euh; op cle 
·wetten OlJ cle clounnen en: rwcij-nzcn, een 
reyelmati.g p·roces-vcrbactl van het be
heer rZoo-r de a11enten vctn het be
hee'r b·innen de perlcen van hun bevoegd-

(2) Verbr., 11 April 1949 (Arr. Ye1·br., 1949, 
biz. 256; 20 Februari 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 437). Er valt op te mer ken dat, wan
neer de partij eiseres in verbreking het Beheer 
van financien is, de lastbebber van geen bijzon
dere volmacht moet Iaten blijken, indien hij 
een door de Minister van finan~ien aa11geV,.1ezen 
advocaat is en de titel van advocaat van bet 
Departement van financien draagt (zie verbr., 
11 Juni 1951, Arr. T'e•·b1·., 1951, biz. 608; B,ll. 
en PAsrc., 1951, I, 703, en de nota 1 onder 
verbr., 28. Maai·t 1949, B1dl. en PAsrc., 1949, 
I, 2.44). 

(3) Verbr., 11 Juni 1951 (A,·r. Yerbr., 1951, 
biz. 608; Bull. en PAsrc., 1951, I, 703, en nota 4, 
blr.. 704). 
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heden ,qednne mnteri/.?le vnststeiUnoen 
bevat, leve1·t dU tJroces-vm·IJnnl bew'ijs op 
·uwn de vnststelUnoen, tenzij de ·rechte1· 
vaststelt dltt het bewijs vnn de valsheid 
'PWn [JeZe!}de vaststellinoen op wette
lijlce wijze oeleve1·d wordt (1). (Wet 
van 2() Augustus 1822, art. 239.) 

4° In zaken vnn dounnen en acc-ijnz·en, 
1.VItnneer alleen het beheer zich voo1·zien 
heett te{len een arrest, rlat de[Jene rlie 
beticht ·is van een met [Jevanoenisstraf 
en boete st·rajbaa1· mis<l1·ijf v1'ijspnJelct, 
veTb·reelct het Hot het lt1Test slechts 
Nt zover het over rle vorderino vnn het 
beheer ·u'itspraalc qerlaan heett, inclien 
het het 1w1·est verbreelct (2). 

(BEIIEER VAN FINANCiiCN, '1'. l\£AVEN.) 

AHRES'l'. 

HE'J' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 5 Juli 1951 door het Hof van , 
beroep te Br•ussel gewezen ; 

Over de gronll van niet-ontvankelijk
heicl, afgeleid nit de onregelmatigheid van 
de verklaring van voorziening in verbre
king welke niet zou afgelegd zijn geweest 
overeenkomstig llet bij artikelen 417 en 418 
van· het W etboek vun strafvonlering \'oor
geschrevene; 

Overwegende dat nit de stukken van de 
aan llet hof onderworpen procedure blijkt 
dat de verklaring van voorziening binnen 
de wettelijke termijn werd afgelegd ter 
griffie van het Hof van beroep te Brussel, 
van welk rechtscollege het bestreden ar
rest uitgaat, door Mr Albert Kebers, han
delende in naam van de ·Belgische Staat, 
uit kracht van een bijzondere volmacht 
welke hem dam·toe door de Minister v:m 
financien werd verleend en welke aan rle 
verklaring gehecht is gebleven; clat de 
voorziening regelmatig betekeml were! aan 
cle partijen. waartegen zij gericht is ; 

Waaruit volgt clat de groncl van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worden; 

Over het ~erste middel : schencling van 
artikelen 97 · van cle G!'Onclwet, 154, 189, 
211 van het ·wetboek van strafvordering 
233, 234 en 239 van de algemene wet va~ 
26 Augustus 1822 over de heffing van de 
rechten van in-, uit- en cloorvoer en van 
de accijnzen, doorclat het bestreclen arrest 
ofschoon de tot toepassing van voormeld 
artikel 239 opgemaakte processen-verbaal 
valle geloof verdienen totdat de valsheid 
er van bewezen zij, als niet bewezen heeft 
beschouwd de telastlegging zonder aan
gifte thuis een werk van weking, beslag 

(1) Luidens een arrest van 21 J uni 1921 
(Bull. en PAsrc., 1921, I, 413), moet de rechter, 
om de bewijskracht van een proces-verbaal van 
het beheer te verwerpen, « het bestaan vast
stellen van een wettelijk bewijs dal de bewe-

en gisting van pruimen te hebben· verricht, 
en de beklaagden heeft vrijgesproken zon
der enige vaststelling te doen ten bewijze 
van de valsheid van het proces-verbaal en 
zomler deze vast te stellen : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
beslist « dat geenszins bewezen is dat be
klaagden in hun waning een werk van 
weking, beslag en gisting van pruimen 
hebben uitgevoerd ,,, misdrijf welk het 
voorwerp van de vervolging was; 

Dat het in dit opzicht er op wijst dat in
zonderlleid de weking een werkzaam
heid is welke de toevoeging vereist van 
een andere zelfstandigheid aan de behnnc 
delde en dat het verklaart, zonder de 
gronclslag dier beoordeling nader te om
scllrijven, « clat beklaagde Rosa Mauen 
er zicll toe beperkt lleeft pruimen in een 
vat te leggen zonder toevoeging van een 
vloeistof of enige andere zelfstanclig
heid ''; 

Overwegencle dat het arrest alzo de ma
teriele vaststellingen tegenspreekt van de 
beambten van de Atlministratie der doua
nen en accijnzen wier regelmatig opge
maakt proces-verbaal, welk krachtens 
artikel 239 van de wet van 26 Augustus 
1822 bewijs oplevert totdat de valslleid 
van de erin vervatte vermeldingen bewe
zen zij, houclt dat die beambten ten lmize 
de aanwezigheicl hebben vastgesteld, <<van 
een houten vat bevattencle ongeyeer der
tig liter pruimen in weking '' ; 

Overwegende dat de motiev'en van llet 
arrest niet vaststellen <lat de valsheid van 
rle materiele vaststelling verricht door de 
beambten n1n de accijnzen binnen de per
ken lnnmer bevoeg!lheclen o)J wetteli jke 
wijze bewezen is; flat het, door verweer
ders vrij te spreken om de enige reclenen 
welke het vermeldt, llet geloof schellllt clat 
aan voornoemcl proces-verlmal client ge
hecht alsmecle artikel 239 van de wet van 
26 Augustus 1822 ; 
·En overwegende dat het Ol)enbaar mi

nisterie zich niet in verbreking heeft voor
zien; 

Om deze redenen, en zonder dat er 
groncl zij om het tweede mirldel te onder
zoeken, verbreekt het bestreclen arrest 
t-nkel voor zovePl llet o\·er dt' vordering 
van de Administratle (]er douanen en ac-

ringen van de bedienden van het beheer om
verwerpt "· Naar cliL arrest verwijzen de ar
resten van 25 April 1919 (A1·r. Ye?'b?·., 1949, 
biz. 299), van 16 J anuari 1950 (ibid., 1950, 
blz. 296) en het genotee1·d arrest. 

Een arrBst van 24 October 1949 (A1'1'. T' eTbr., 
1950, blz. 93) maakt gebruik vail een mincler 
nauwkeurige formule : « bijzondere omstandig
heden waaruit de valsheid van de vaststellin
gen van de agenten zou blijken "· 

(2) Verhr., 21 Mei 1951 (Arr. Jlerb?'., 1951, 
blz. 538; Bull. en PAsrc., 1951, I, 629). 
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cijnzen uitspraak heeft gedaan; veroor
deelt verweerders tot de kosten; beveelt 
dat onderha vig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

17 December 1951. - 2" kamer. - Voo·r
zitte-r, H. Demoulin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slarf!Jeve-r, 
H. van Beirs. - Gel-ijlcln-idende conol·us·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaaL - Pleiters, HR. A. Ke
bers (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Bru;;sel) en Leonard (van de Balie van 
Charleroi). 

2" KAMER. - 17 December 1951 
}o VERKEER. - KmiiSINGsscHIJNWEH

FE~~s. - AGGLO~\fERATIE \ OORZIEN VAN EEN 
o~ENRAGE VERLICHTING. - VERnon. 
VOORWAARDEN. 

zo VERKEER. - KRUISINGSSCHIJNWER
PERS. - AGGLOMERATIE YOOHZlEN VAN ~;EN 

OFENBARE VEHLICHTING.- V!CRBOD.- 0PEN
llAHE VElU,ICHTING DIE TOELAAT ~;EN VOERTUIG 
OP 100 M~;'l'ER 'fE ONDERSCHiciDEN. - 'VEH
KELI.TKF; EN NIET 'l'HEORETISCHE ZICH'l'IlAAH
HEID. 

1 o H et 1;erbod de kntisingssoh·ijnwe!"ZH:Jrs 
te yeb1"ttilcen ·in de do01·tocht va·n een 
ttyylomeratie voorzien van een op_enba;·e 
verlichtiny is bij mistig wede1· nwt van 
toepnssing; het ·is evenntin vnn toe
pnssing op plaatsen waa1· de openbare 
verUchting n·iet toelaat gemalch:elijlc een 
·voert·u·iu op 100 mete·r te onderscheiden. 
(Wegcode, art. 85, A, 9, 2°.) 

zo In artilcel 85, A, 9, 2°, van de WerJCOde, 
dat het ,qebru·ik reuelt van de lcntisinus
schijnwerpers in fle agulome;·at-ies voo·r
zien van een openba;·e verlioht·ing, be
ogen rle woo!'den « uxuvr lle openba1·e 
verlichting toelant gemakkel-ijlc een 
•JJOertuig op 100 mete·r te onclersche·illen '' 
nict een theomtische z·ichtbanrheill, het 
is te zeuuen al de plantsen waar, ·in nor
mnle ntmoster·ische omstnntlighellen, lle 
openbn1·e verl-ic-hting danrtoe b-i_i machte 
is doch de werkelijke zichtbntt1'heifl, 
h~t is te zer1uen de plaatsen, tvttn-r, in 
de ntmoste1·ische omstanrli_qheclen- vrm 
het o.r~enbl-ilr. waa·rop de weggeb·ru·ilce1· 
rijflt, de openba-re verlichtinu toelnftt 
een voe-rtttig gernnkkel-ijl• op 100 -mete·1· 
te onde·rschehlen. 

(PETIT, 'f. 'l'HIRIART.) 

AHlU;t;T. 

HE'I' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 12 .J uli 1951 door bet II of van 
beroep te r~uik- gewezen ; 

Overwegende dat aanlegger zich alleen 
als burgerlijke partij heeft voorzien; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat aanlegger op de vor
clering van het openbaar ministerie gener
lei veroordeling heeft opgelopen; dat de 
voorziening clus niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen Jeanne Thiriart, beklaagde, en te
gen Urbain Lambert, burgerlijk aanspra
kelijke partij : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikel 85, A, 9, 2°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, cloordat bet 
bestreclen arrest beslist clat het het niet 
gebruiken van de kruisingsschijnwerpers 
door verweerster 'l'hiriart niet als schuld 
mag aanmerken : dat dit formeel in de 
agglomeraties vPrboden is op plaatsen 
waar de openbare verlichting het moge
lijk maakt, bij niet mistig weder, een 
voertuig gemakkelijk op 100 meter te on
derscheiclen; dat generlei afwijking van 
cleze bepaling is toegelaten, zelfs wanneer 
de atmosferische toestancl ongunstig is; 
dat hieruit volgt clat, welke ook de zichts
mogelijkheid zij, indien bij niet mistig 
wecler een voertuig op 100 meter kan wor
den opgemerkt, gelijk het op de quai de 
Coronmeuse het geval is, het gebruiken 
van de kruisingsschijnwerpers verboclen is, 
clan wanneer bovengemelcl artikel 85. A., 
9, 2°, tot het vervangen van de kr~isings
schijnwerpers door standlichten met een 
theoretisch zicht over 100 meter vereist, 
maar een werkelijk zicht : 

Overwegencle clat het blijkt nit de vast
stellingen van het bestreden arrest, even
als nit die van het beroepen vonnis waar
naar het arrest in deze opzichten verwijst, 
enerzijds, clat het ongeval ·clat de schacle 
berokkencl heeft waarvan aanlegger tegen 
verweerders het herstel vervolgt, zich 
voorgedaan heeft in een van openbare 
verlichting voorziene agglomeratie, toen 
de dl'tisternis reeds gevallen was en het 
zicht niet door mist maar door regen on
toereikend was gemaakt, anclerzijds, dat 
verweerster op het ogenblik van de aanrij
cling een voertuig bestuurde dat slechts 
door standlichten was verlicht ; -

Overwegencle dat artikel 85, 9, 2°, v~n 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
bepaalt clat het gebruiken van kruisings
schijnwerpers verplichtend is in de door
tocht van agglomeraties voorzien van 
openbare verlichting, maar clat het ge
bruik dier lampen verboclen is op de 
plaatsen waar de openbare verlichting het 
mogelijk maakt bij niet mistig weder een 
voertuig gemakkelijk op 100 meter te on
derscheiden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat geen enkele afwijking van dit 
verbod toegelaten is, zelfs wanneer de 
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atmosferische omstandigheden ongunstig 
zijn, en bijgevolg, « dat, welke ook de 
zich tsmogelijkheid zij, indien bij niet mis
tig weder een voertuig op 100 meter kan 
worden opgemerkt, . . . het gebruiken van 
de ln-nisingsschijnwerpers verboden is ll ; 

Overwegende dat voormelde reglements
bevaling betreffende de verplichting om 
in ·agglomeraties voorzien van openbare 
verlichting de krnisingsschijnwen1ers te 
gebruiken enkel afwijking toelaat op de 
tweevoudige voorwaanle dat het weder 
niet mistig zij en clat de openbare ver
lichting het mogelijk make een voertuig 
gemakkelijk ov 100 meter te ondersclwi
den · 
D~t alzo niet het theoretische zicht bij 

niet mistig weder wordt be<loelcl, maar het 
werkelijk zicht, zoals de op bet bewuste 
ogenblik lwersen<le· atmosferiRche omstan
digheclen het vergunnen; 

ViT aaruit volgt da t het bestreden arrest, 
door te weig·eren dergelijke omstandighe
den in aanmerking te nemen om te oor
delen of verweerster schuld droeg cloor dat 
zij op het ogenblik van het ongeval hanr 
kruisingslampen niet had gebruikt, de in 
het middel aangeduide bepaling heeft ge
schonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het over annleggero; 
burgerlijke vordering uitspraak doet; be
veelt dnt onderhavig arrest zal worden 
overgescl!reven in de registers van bet 
Hof van beroep te Luik en dat nwlding t'r 
van zal gemaakt worden op de kant nm 
de gedeeltelijk vernietig<le beslisslng; ver
oonleelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de alllus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

17 December 1951. - 2" kamer. - Voo·r
zitter, H. Demoulin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slart!1e·ver, 
H. Daubresse. - Gel-ijkluiclenile eonelnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
ad vocaa t-generaal. 

1 e KAMER. - 20 December 1951 
1° WEGEN. - GEMEEN'I'ELIJKE J\L\CHT. -

VE"IPLICHTING VOJR DE VEILIGHEID YAN In<;T 
YEHKEETl OP S.'l'RAAT 'l'E ZORGEN. 

2° WEGEN. - GEMEENTELIJKE ~IACHT. -
VERPLICIITING VOOR DE VEILIGHEID VAN HE'r 
VERKEER OP. STRAA'l' 'l'E ZORGEN. - VERPLICH
·TING V~\N TO:EiPASSING ZELFS OP DE OPENll1\RE 
\VEGEN DIE DE GE1-IEEN'l'E DOOB.LO::>EN EN !L\.N 

DE STAAT TOEBEHOREN. 
3° VERANTWOORDELI.JKHEID (BUI

'l'EN OVEREENKOMST ON'I'STAAN). 
- SCHADE OP DE OPENBARE WEG ONDERGAAN; 
·- "VEGENIH Z!Cll IN m; DOOR DE BEVOEGDE 
OYI!!RHEID VOORGESCHREVEN 'l'OESTAND BEVIN-
DE~~E'. ~ GEEN VERAN'l'WO~RDELT·TKHEID \'AX 

DE GE1IEEri'l'E Olo' VAN DE STAAT. -· UITZONDE
lUNG IN GEVAL DE OVERHEID HET WE'l"£IG VER
TROUWEN VAN DE WEGGEBRUIKERS VER
SCHALK'l' HEEF'l'. 

4° "VEGEN. - WEG VAN DE STAAT DIE EEN 
DIEPE INZAKKING V~}RTOONT. - WEGGEllRUI
KERS DIE DEZE INZAKKING NIE'l' KUNNEN VOOR~ 
ZIEN. - 1lERPLICHTING VAN DE STAAT, EN, 
BI.J VERZUI~f VAN DEZF~1 VAN DE GEMEENTE 
YEILIGIIEtDSMAATREGELI"N TE TREFFEN. 

()o REDENEN VAN DliJ VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - CONCLUSIES DIE ZlCII ER 
TOE BEPERKEN AAN TE VOEREN DAT EEN WETS

BE1~ALING EEN GEGE\'EN DRAAG,VI.TDTE HEElfT. 
- ARREST I'ASTSTELLENDE DAT DE DRAAG
W!.JDTE VAN DEZE BEPALING ANDERS IS. -
PARSEND ANTWOORD. 

G0 BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE HECH'l'liJH OVER DE GROND. -
SCHADE. - FoUTEN VAN HET SLACIITOFFER 
EN VAN DE DAIH~TI: \'AN DE SCHADE. - BEOOR

DELING IN FEITE YAN I-IET DEEL VAN VERANT
WOORDELLJKHEID VAN ELK VAN HEN. 
SOUVEREINE BEOJRDELING. 

1o De [letneenteli:ike o·verherlen hebben niet 
nlleen · cle nweht, doch oolc de verplieh
ting voo·r rle ·reili{lheirl vnn het ·~:erl.;ee·r 
op 8fra.nt te zor{/en (1). (Decreet van 
14 December 1789, art. 50; wet -van 
16-24 Augustus 1700, titel XI, art. 1 
en 3, 1o.) 

2° De ve·rpliehtinrt vwn rle rwmeenteUjlce 
ove·rheclen 'voo1· cle veilirtheicl van het 
verlceer OZJ strant te zor.rJen ·is vnn toe
passing zelfs 01J cle f!ecleelten 1;a.n cle 
openbare 1.oegen, rlie aan de Stc£at toe
behoren en de gemeente cloodopen (2). 

:Jo' Inctien cle Stcwt en cle gemeente niet 
·verwntwoorclelijlr. zijn voor de doo·r 

(1) Deze verplicbting wordt uitdrukkelijk 
vermeld in artikel 50 van bet decreet van 
14 De-cember 1789 : « de inwoners de voordelen 
te laton genieten van een goede politie, name
lijk de veiligbeid ... op straat », en in artike
leil 1 en 3, 1", van titel XI van de wet 'van 
16-24. Augustus 1790 : «De gemeentelijke 
korpsen zullen waken over en in handen heb
ben ... >>. 

(2) Gcwis bebeert de Staat de openbare 
wegen die .. van zijn dmnein deel Uitn1aken. 
Docb de verplicbtingen, die zich aan de Staat 
opdringen, sluiten deze niet uit va11 ··de ge
meentelijke overbeden over de veiligheid van 
bet verkeer op deze openbare wegen te waken. 
Evena:ls de gemeentelijke politieveroTdeningen 
zowel op deze wegen toepasselijk zijn als op 
de openbare wegen die tot bet domein van de 
gemeente beboren, zo strekt de verplicbting 
van de gemeente, over de veiligbeid van het 
verkeeT op de openbaTe wegen te waken, zich 
uit tot de ene en andere. Gezamenlijke ver
plicbting van Staat en gemeente in heL· eerste 
geval, verplichting van de gemeente aileen, in 
bet tweede. . 
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-een gebr·uilwr 1oan rla opanba-re -wag on
de-rrtwne sahada, 'll;annee·r die wag ·in rle 
toastand ·is wrtnrin de bevoagrle ove!-he·id 
baslist heaft d£tt hij ziah moest bevin
den (1), rnag deze overheid noah tans het 
'/.vettig 1Je-rtrowwen ·ran de wegyebJ'!I."i
lcers niet ·versohnllcen (2). 

4° 1Vmmeer rte yebrnike-rs vall een ope·n
bare wey, £lie tot het dome·in vnn de 
Staat behoo·rt, er Z'ich niet nan lcunnen 
venvnohten, dat rleze openlm·re wey, op 
eon geyeven plaats, een cl-iepe inza./clc-iny 
vertoont, z-ijn de Staat, en, bij ven!u,.irn 
van deze, de gemeente or toe gohouden, 
ind·ien rle·rgelijlce inzetlcldng bestaat, de 
·maat·regelen tot ·verzelwrinu ·1Ja.n de vei
liuheid vwn de wer;r;elirnilcers te tl-ef
fon (3). 

:5o Wnnneer de conolus·ies er zioh toe lie
perken te verklarcn flat een wetsbepa
l-ing een geyeven rlnllt[JW-ijclte heett, zon
aer rle I'Cdenen 1!£!'11 doze ·intCI'pTetatie 
op te yeven, geeft cle ·rechter, rUe be
sl-ist flat 'doze wetslJepaliny ·een ander 
d·raagwijclte heeft, wellce h'ij jnist orn
sclwijft, een passencl a.ntwoonl op de 
oonclu.s·ies. 

Go De rechter ove·r cle ff'/'O!Hl, die vaststelt 
rlat het sla.chtoffe-r 1H/.n een sohade en 
cle dade·r ervan elk een fo·ut hebben be-

- ga.an, die de sohrule heeft doen ont
staan, lieoo1·deelt souverc·in ·in feite cle 
rnate wa.n-r-in zij voor de.ze ·ve·mntwoo•J'
del-ijk z·ijn (4). 

(STAD GEHAARDSBEHGE:'i, T. ~LIES.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op llet bestreden 
arrest, 011 17 Juni 1950 door llet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste midclel : schending van 
nrtikelen 50 nm het decreet van 14 De
cember 1789, betreffende llet opricllten vim 
de municipnliteiten, 3 van titel . XI van 
het dekreet van 16-24 Augustus 1790 op 
de rechterlijke inricllting, 1382, 1383 en 
1384 van het Bnrgerlijk vVetboek, door 
da.t het bestreclen arrest beslist 'dnt cle 
stall Gernar<lsbergen een lwar vei'ant
woordelijkhei-cl betreffende font lleeft be
gaan door, bij gebreke van de 'Staat, niet 
de nodige maatregelen te treffen om te 
beletten dat het slachtoffer niet zou val-

{1) Verbr., 11 Mei 1933 (Bull. en PASIC., 1933, 
I, ·222, en nota) ; 3 Maart 1938 ('ibid., 1938, I, 

_ 77, en nota 1, biz. 78). 
(2) en (3) Verbr., 19 April 1934 (Bull. en 

PAsrc., 1934, I, 249); 8 Juli 1943 (ibid., 1943, 
I, ·291, en nota); 2 December 1918 (A·rr. Yerbi'., 
1948,- biz. 601, en nota 4 onder dit arrest). 

('1) Verbr., 11 October 1948 (A1-r. T'e•·br., 
1948, blz. 481); 17 Januari 1949 (ibid., 1949, 
blz. 30); 27 Februari 1950 (A••r. T' e1·br., 1950, 
biz. 430·; Bull. en PASIC., 1950, I, 458). 

len in de iuzakking van .een steenweg, 
waarover in het arrest verklaard wordt 
« dat zij tot de wegen van cle Staat be
Iwort, die met het onderhoud en de be
waking ervan belast is ll, om de reden dat 
bovenbedoellle artikelen van fle decreten 
van 1789 en 1790 ten haren laste een der
gelijke verplichting opleggen, terwijl bij 
gezegde artikelen slecllts de volitiemach
ten worden bepaald die aan de gemeenten 
behoren en er hun alleszins het om·deel 
over de gepastheid, de nard en de uitge
breidlleid van de te treffen rna a tregelen 
wordt voorbehouden, en dat llet niet aan 
de rechterlijl;:e macllt behoort zich in de 
plaats van de gemeenteoverheden te stel
len om de maatregelen te treffen die tot 
hun bevoegdheidsgebied belloren en deze 
maatregelen die die overheden behm·en 
als verplicllting op te leggen; scllending 
van artikel 97 van de Grondwet, door dat 
het bestreden arrest zicll er toe beperkt te 
beweren dat de decreten van 1789 en 1790 
aan eiseres de vervlichting oplegden de 
maatregelen te treffen waarvan het niet
nemen lmar wordt ten laste gelegd, zon
der te antwoorden Ol) de conclusie van 
eiseres, · die, overeenkomstig de recht
spraak van het llof, de redenen gaf waar
om <lie decreten geen dergelijke vervlicll
ting instellen : 

Over llet eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikelen GO, eerste en 

laatste alinea's, van het decreet van 14 De
cember 1789 en 3, 1°, van titel XI- van 
de wet van 1!i-24 Augustus 1790 dienen 
te worden uitgelegd in die zin dat zij niet 
alleen aan de gemeenteoverheicl de be
voegdlleitl toekennen, maar Imp_ tevens de 
verplicllting opleg·gen om voor de zeker
heid v:in llet verkeer op straat te zorgen; 

Dat iinmers alle bevoegdbeden van de 
openban~ besturen met wederkerige ver
l)liclltingen ge])Uard gaan; dat bovendien 
gezegcle vervlichting- zic'h nitstrekt tot 
de delen van de weg·.en behorende aan de 
Staat, welke het. gronclgebie<l ·van de ge
meente doorlopen; 

Overwegende dat nit de vaststelliugen 
van het bestrellen arrest bli ikt dn t, ten
gevolge van inzakkingen welke zicll erin 
voargellaan lmllden, tle Guilleminlaan te 
Gernarclsberg·en zicll niet meer in de toe
stand bevond . waarin de Staat, van wie 
de weg afhing, beslist had dat zij zicll 
moest bevinden; dat niettegenstaande de 
inzakkingen de weg voor het publiek toe
gankelijk was gebleven en dat Omer Du 
Brucq, in de nacht van 21 April 1946, met 
zijn fiets gevallen is in een van de inzak
kingen, welke niet tloelmatig afgesloten of 
kenbaar gemaakt was ; 

Overwegende dat ll~t arrest er aan toe
voegt dat, vermits de weggebruikers zich 
er niet moesten ann verwachten dat de 
Guilleminlnan plots een diepe inzakking 

_l_ [: __ 
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zou vertonen, de stad Geraardsbergen, bij 
ontstentenis van de Staat, verplicht was 
maatregelen te treffen om de veiligheid 
van de weggebruikers te verzekeren en 
derhalve op de ene of andere wijze ver
hinlleren moest dat een weggebruiker val
len zou in de inzakking waarin Orner Du 
Brucq is neergestort ; 

Overwegende dat bestreden arrest ook 
vaststelt dat de stad Geraardsbergen geen 
maatregelen te clien einde heeft genomen; 

Overwegende dat dit verzuim een onge
oorloofcle handeling kan uitmaken, welke 
aanleicling geeft tot de verantwoorclelijk
heid van de stad .Geraarclsbergen op groncl 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek; clat het hof van beroep clan 90k 
te recht aanlegster gecleeltelijk aanspra
kelijk heeft gestelcl voor de schade opge
lopen door het slachtoffer en zijn rechts
opvolgers; 

Dat het eerste ondercleel van het mid
del niet gegrond is; 

Over het tweecle onclercleel : 
Overwegencle dat aanlegster, in hare 

v66r het hof van beroep genomen conclu
sies, cleed gelclen dat « zoals trouwens de 
eerste rechter te recht opmerkt, deze wet
gevingen (decreet van 14 December 1789 
en wet van t6-24 Augustus t790) geen 
<< verplichtingen ll aan de ge;meenteoverhe
den opleggen, cloch enkel bevoegdheden 
die meer moeten beschouwd worden als 
een programma dat aan de bewaakzaam
heden van de politiekorpsen voorgesteld 
worclt ll; · 

Overwegende dat aanlegster niet de re
den deed kennen waarom, volgens haar 
becloelde wetsbepalingen geen verplichtin
gen aan de gemeentebesturen opleggen en 
het bestreclen arrest, in die omstanclighe
den zich vergenoegen mocht met te ver
klaren « dat zelfs wanneer cle wegen op 
het gronclgebied van een stacl deel uitma
ken van cle openbare wegen van de Staat, 
het cle politieoverheid dezer stad behoort, 
bij ontstentenis van de Staat, met het 
oog op de zekerheicl van de weggebrui
kers politiemaatregelen te treffen (decreet 
van t4 December t789, art. 50; wet van 
t6-24 Augustus 1790, art. 3, to) ll; 

Dat het tweede ondercleel van het mid
del feitelijke grondslag· mist; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 50 van het 
decreet van t4 December t789 betreffende 
het oprichten yan de municipaliteiten, 
3 van titel XI van het decreet van 
16-24 Augustus 1790 op de rechterlijke in
richting, t382, t383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, door dat het bestreden 
arrest ten minste gedeeltelijk de verant
woordelijkheid voor het ongeval dat aan 
Omer Du Brucq is overgekomen ten laste 
van eiseres legt, terwijl nit de feiten die 
er in vastgesteld werden blijkt dat die 

verantwoordelijkheid uitsluitend op Omer 
Du Brucq valt, ten minste door dat het 
arrest niet voldoencle de ten laste van ei
seres gelegde verantwoordelijkheid moti
veert, door na te laten uitleg te geven 
over feitelijke pnnten zoncler welker ken
nis het niet toegelaten is te beweren dat 
eiseres een haar verantwoordelijkheid 
betrekkencle font zoude hebben begaan : 

Overwegende clat het hof van beroep de 
verantwoorclelijkheid voor het aan Omer 
Du Brucq overgekomen ongeval voor de 
helft ten laste heeft gelegd van het slacht
offer << hetwelk 's nachts zoncler licht 
reed en, zoniet bedronken, minstens onder 
de invloed van de drank was ll en voor 
de wederhelft ten: laste van de Staat en 
de stad Geraadsbergen om nagelaten te 
hebben de kwestieuze inzakking af te 
sluiten of kenbaar te maken; 

Dat, enerzijds, het arrest alclus het feit 
bepaalt dat de font van aanlegster nit
maakt; 

Dat, anderzijds, de beoorcleling in feite 
van de rechter over de wederzijdse aan
sprakelijkheid van de in zake betrokken 
-partijen souverein is ; 

Dat het midclel niet kan worden aange
nomen; 

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

20 December t951. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Smetrijns. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleite·r, H.~ Hermans. 

1" KAMER. - 20 December 1951 
10 OVFJREENKOMST. - VE'!BINTENIS lETS 

TE DOEN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN. -
VERTRAGING. - SCHADEVERGOEDING. - lN
GEBREKESTELLING VEREIST. UITZONDERIN
GEN, 

2° GERECHTSKOS'L'EN. - VERBREKING. 
- EURGERLIJKE ZAKEN. - EESTREDEN BE
SLISSING VERBROKEN. - VEROORDELING VAN 
VERWEERDER 'l'O'l' DE KOSTEN. -KOSTEN DIE 
DE RECHTEN NIE'l'. mrv A1"l'EN DIE DE VERBRO
KEN BESLISSING BETREFFEN. 

3° GERFJCHTSKOSTFJN. - VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - EESTREDEN BE
BUSSING VERNIETIGD. - VEROORDELING VAN. 
VERWEERDER TOT DE KOSTEN. - KOS'l'EN VAN 
DE UITGIDTE VAN DE VERBROKEN BESLISSING. 
- DOOR AANLEGGER GELICHTE UITGIFTE OM 
ZIJN VOORZIENING ONTVANKELIJK TE MAREN. 
- KOS'l'EN TEN LASTE VAN VERWEERDER. 

to De schuZdenaa1· van een verb-intenis iets 
te doen, binnen een door de overeen· 
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lcornst liepaa/.rZe term:ijn, Ivan slechts we
gens het niet tijdi,q witvoeren 'Van de 
ve1·1Jimtenis tot scllruleverrJoeding veroo1·
deeld wonlen, indien hij door rle sclwhl
eiser inyelwekeyesteld werd, hetzij dooT 
een annmnning hetzij door een gelijlc
wanrdige nkte, of indien in de overeen
lcomst bedonyen ~o.erd dnt de sohulde
nnwr rloor het en/eel verst1'i.jlcen van de 
ternb'ijn in gebreke zal yesteld worden, 
of, ein(lel1jlc, indien voortvloeU hetzij 11-it 
het voonoerp of ae aard van de ove·reer!
lcornst, hetzij 1t-it de becloeliny van de 
part-ijen en ~tit doo·r de rechte1· over ae 
grond vastgestelde omstandigheden, dat, 
na. het ve1·strijken van de door de ove1'
eenlcornst voo1·ziene terrnijn, de ~titvoe
ring vnn de ve1·1Jintenis rnaterieel onrno
yelijlc is gewonlen of voo1· de sohu.lcl
eise·r geen 1wt nwe1· bieclt (1). 

2° In gevnl vnn in-williy·in,q vnn een voor
zieniny in b~wgerlijlce znlwn, ornvntten 
de lcosten, wnnrtoe de venveerde1· doo·r 
het hot veroonleeld wonlt, de 1·eohten 
niet die OZJ de ven~ietiyde beslissing be
trelclciny hebben (2). 

3" In r1evnl vnn ·bn-wWiyiny vnn een voor
ziening in bu·rge'l'lijlce znlcen, ornvntten 
de kosten, Wrtct1'tOe fle ve1·u;eerder d001' 
het hof vemordeeld wo1·dt, de lcosten 
van cle uityifte van de vernietigde be
sl-issin,q, indien de annleuge1· de1·geUjlce 
nitgifte heett moeten liohten om zijn 
voorziening ontvanlcelijlc te rnalcen (3). 

(MAES, T. WUYTACK.) 

ARHE8T. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 13 .Tanuari 1950 door de Hecht
bank van Koophandel te Antwerpen ge
wezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 114.6, 1139, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek, en 97 der Grand
wet, door dat het bestreden vonnis, 
na Ill' te hebben aan llerinnercl_dat krach
tens artikelen 1146 en 1139 van het Bur
gerlijk Wetboek een voorafgaandelijke 
ingebrekestelling nodig is opdat de ver
zuimschadevergoedingen zouden openval
len, behoudens in !let geval waarin de 
overeenkomst zelf expliciet of impliciet 
bedingt dat de schuldenaar in gebreke 
zal zijn door het verlopen van de overeen
gekomen termijn aileen, zo:qder dat er een 
bijzondere akte no dig zij, nochtans de 
exceptie door eiser afgeleid nit de afwe
ziglleid van in gebrekestelling van de 

(1) Zie verbr., 20 Mei 1948 (An·. T'eTbr., 
19,18, blz. 278). 

(2) en (3) Zie de nota onder dit arrest, on
dertekend R. H., in B-ull. en PAsrc., 1952, I, 
207. . 

hand wijst, zonder vast te stellen !lat deze 
laatste in gebteke was hetzij !loor de uit
werking van een gepaste akte lletzij door 
de uitwerking der overeenkomst zelf, ter
wijl een dergelijke vaststelling onontbeer
lijk was om lmar beslissing wettelijk met 
redenen te omkleden : . 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enerzijds, er op wijst dat volg{~ns. arti
kel 1146 van het Burgerlijk Wetboek 
enkel schadevergoeding kau gevorderd 
worden wanneer de· schuldenaar in ge
breke is zijn verbintenis na te komen en 
dat, naar luid van artikel 1139 van !let 
Burgerlijk Wetboek, een akte dam·toe 
noodzakelijk is, tenzij << de overeenkomst 
zell' bepaalt dat de schuldenaar in ge
breke zal zijn gesteld zonder dat er enige 
akte nodig is en aileen het verstrijken van 
de overeengekomen termijn volstaat >l ; dat 
het, anderzijds, vaststelt dat « ter zake 
termijnstelling van uitvoering der wer
ken was bepaald, namelijk vier weken na 
de terbeschikkingstelling van de chassis 
in de werkhuizen van de verweerder (hier 
aanlegger) ; dat niet betwist wordt dat 
gezegde chassis op 5 JVIei 1949 ter be
schikking van verweerder is gesteld ge
worden en llij derhalve gehouden was het 
werk binnen de gestelde periode af te 
maken l> dan wanneer de beloofde afwer
king slechts op 23 Juli 1949 werd beein
digd; 

Overwegende llat de reclltbank niet aan
stipt dat aanlegger in gebreke is gesteld 
geworden door een aanmaning of enige 
gelijkwaardige nkte, noch dat de overeen
komst bepnalt dat de schuldenaar in ge
breke zou zijn zonder dat er enige nkte 
nodig was en aileen door het verstrijken 
van de termijn ; 

Dat het vonnis evenmin vaststelt dat na 
het verstrijken van de in de overeenkomst 
bel)aalde termijn de uitvoering van de 
verbintenis hetzij stoffelijk onmogelijk 
was geworden, hetzij geen nut voor de 
sclmldenaar meer opleverde en dat derge
lijke omstandiglleden voortvloeien noch 
uit de aard noch nit ,het voorwerp van 
het contract, zoals die door het vonnis 
worden beschreven ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing door op grond van de bescllouwingen 
welke zij aangeeft, het middel van aan
legger afgelei<J_ nit het afwezen van 
aile ingebrekestelling _ te verwerpen, de in 
de voorziening aangeduide wetsbepaliu
gen lleeft geschonden ; 

Wat de kosten betreft : 
Overwegende dat aanlegger concludeert 

tot de veroordeling van verweerder tot de 
kosten niet aileen van de aanleg in ver
breking maar ook van het vernietigd 
vonnis; 

Overwegende dat de rechten op het ver
nietigd vonnis slecllts kosten zijn van de 
aanleg v66r de rechter over de grond; dat 
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het de rechter van verWIJzmg zal beho
ren er over uitspraak te doen; 

Overwegende dat aanlegger, om zijn 
voorziening ontvankelijk te maken, een 
uitgifte van het bestreden vonnis heeft 
riloeten lichten; · 

Om die redenen, verbreekt het vonnis; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen 
en dat melding er van znl worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd vonnis ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten van 
de aanleg in ver·breking, daarin begrepen 
de kosten van de uitgifte van het ver
nietigd vonnis ; verwijst de zaak naar de 
Rechtbnnk van Koophandel te Gent. 

20 December 1951. - 1" kamer. ~ Voo1·
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Ve·rslaggevm·, H. Smetrijns. 
- Gelijlclwiden.de conclusie, H. Raoul 
Hayoit de '.rermicourt, eerste aclvocaat
generanl. ~ Pleiter, H. Veldekens. 

l e KAMER. - 20 December 1951 
1 o UEJDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRIDSTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
EIS INGEWILLIGD. - VERWEERDER BEWE
RENDE DA'l' DOOR AANLEGGER EEN BEWUS 
DOOR GESCHRIFT MOET GELEVERD WORDEN. -
VONNIS DAT ZICH ER TOE BEPERKT TE ZEGGEN 
DAT VERWEEP.DER RET TEGENBEWIJS NIET LE
VERT. - NIET PASSEND ANTWOORD. 

2° GERECHTSKOSTEN. - VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN BE
SLISSING VERBROKEN. - VEROORDELING VAN 
VERWEERDER TOT DE KOSTEN. - 0MVAT'l'EN 
DE RECHTEN NIET DIE OP DE VERBROKEN JlE
SLISSlNG HETREKKING HEBilEN. 

so GERECHTSKOS'l'EN. - VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VEROORDELING 
VAN VERWEERDER TOT DE KOSTEN. - AANc 
LEGGER DIE DE UITGIFTE VAN DE BESTREDEN 
JlESLlSSING NlET HEEFT MDETEN LlCHTEN OM 
ZIJN VOORZIENING. ONTVANKELIJK TE MAKEN. 
- GEEN KO~TEN VAN UITGIFTE TEN LASTE VAN 
VERWEERDER. 

1° Schenclt al'tikel. 97 ·van de GTondwet het 
vonn·is clat, cl(tn W(Ln1we1· venveenle1· in 
concl-!tsies beweeTde dat een sclwifte
lijlc bewijs cloor aanlegge·r moest gele
venl wo·rden, (le voram··ing van deze 
l(uttste inw'ilz.igt; cloo·r zich er toe te be
tJerlcen vnst te stellen dat verwee1·de1· 
het tegenbew·ijs n:iet levt'wt en clat zelcel'e 
elementen (le awnstJntnlc ·van nanlegger 
bevesUoen·. 

2o In ge1Jnl van i.nwUUging vnn een vom·
z·ien·in{J in b'll.i'f!CJ'li.ihi znlcen, omvatten 
de lrosten, W(Ut1'toe rle veTwee·rder doo1' 
het hof veroO't(leel(l wonlt, cle rechten 
niet die op. de vernietigde besUssing be-
trekking hebben (1). · · · 

1 S0 In gevnl vnn inwilligin[J vnn een voo1·
ziening in burgerlijlce zaken, omvatten 
de kosten wan1·toe de verweerde1· door 
het hof vemorcleeld wo·rclt, niet cle leas
ten vnn uitgifte van cle vernietigcle be
slissing, wnnneer de eiser .de1·gelijlce uit
gifte niet heeft moeten lichten om Z'l.in 
voo·rziening ontvnnlcez.ijl' te mnlcen (2). 

(HEYLEN, 1'. VAN WUNSEL.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 6 Juli HJ4!l door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Turnhout gewezen; 

Over het · derde middel : schencling van 
artikelen 1S15, 1S41 en 1S53 van het Bur
gerlijk Wetboek, 67 en 97 der Grondwet, 
1 van het koninklijk besluit van 19 Juli 
1927 betreffende de vordering tot koop
vernietiging wegens rundertuberculosis, 
gewijzigd door het koniuklijk besluit van 
1 April 19S6; en 1 der wet van 25 Angus· 
tus 1885 houdencle herziening der wetge
ving inzake koopvernietigende gebreken, 
doordat het bestreden vonni.s ontvankelijk 
en gegrond verklaarcl heeft de vorclering 
tot vrijwadng ingesteld door eerste ver
weerder tegen eiser uit hoofde van 
rundertuberculose, waaraan kwestieuze 
koeien zoudi:m geleclen hebben, en · dien
'~'olgens de nietigheid van de verkoop ge
sloten tvssen die partijen uitgesproken 
heeft, evenals verscheidene veroordelin
gen ten laste van eiser en ten bate van 
eerste verweerder, en vervolgens het mid
del verwerpt waarbij eiser tegen de tegen 
hem ingest-elde vordering inriep, clat het 
aan eerste verweerder behoorcle bij ge
schrift te bewijzen dat de koeien die deze 
laatste van hem gekocht hncl, bestemd 
waren voor de teelt en niet om geslacht 
te worden, zoals eiser betoogcle, om reden 
dat het aan eiser behoorde te bewijzen dat 
de koeien verkocht werden om geslacht te 
worden, « dat hij in gebreke blijft zulks 
te doen en er .zekere elementen annwezig 
zijn welke er op wijzen dat de koeien wel 
aangekocht werclen om behouden te wor
den ll, dan wanneer, 1 o het aan eerste ver
weercler, oorspronkelijk eiser in de vorde
ring tot vrijwaring die hij gevormd had 
tegen eiser in verbreking, behoorcle te be
wijzen dat de verkoop waarvan de nietig
heid vervolgd wercl, tot voorwerp had 
melkkoeien als clusclanig nangekocht of in 
stafit van draeht, zoals voorzien door het 
koninklijk besluit van 19 .Tuli 1927 w:iaroti 
de vordering gesteund was (schending van 
artikelen 1S1u van het Burgerlijk Wet
boek. 1 van het koninkli.ik besluit van 
1!1 .Tuli 1927 en 1 cler wet van 25 Augustus 
1885) ; 2° de eerste verweercler clit bewijs 

(1) en (2) Zie voorgaand arrest en de nota's 2 
en 3 onder dit arrest. 
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door geschrift moest leveren, gezien het 
voorwerp van de verkoop 1.500 frank over
trot (schending van artikelen 1341 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek); 3° de motie
ven van het bestreuen vonnis niet toelaten 
te onderscheiden of de « elementen JJ waar
uit ue rechtbank . afgeleid heeft « dat de 
koeien wel aangekocht werden om behou
den te worden JJ, eenvoudige vermoedens 
waren ofwel een regelmatig geschrift; 
doordat, bijgevolg, het bestreden vonnis 
het verweermiddel van eiser afgewezen 
heeft door clubbelzinnige motieven gelijk
staande met een gebrek aan beweegrede
nen (schencling van artikel 97 der Grand
wet) : 

Overwegencle dat nit de v66r de rechter 
genomen conclusies blijkt dat aanlegger 
staande hielcl dat eerste verweerder, om 
de vernietiging van de verkoop wegens 
het bestaan van een koopvernietigend ge
brek (tuberculose) te bekomen, bewijzen 
moest, en dit door een geschrift, dat de 
twee koeien verkocht werden om behou
clen en niet om geslacht te worden; clat 
dit bewijs de eerste verweercler ten laste 
viel overeenkomstig de onbetwistbare re
gel dat aanlegger de gegromlheid van zijn 
vordering moet bewijzen en dat dit be
wijs schriftelijk moest geschieclen, daar 
de waarde van de verkochte zaak 3.000 fr. 
te boven ging; 

Overwegt:!ncle dat het bestreclen vonnis er 
zich toe beperkt te antwoorden « dat waar 
beroeper (hier aanlegger) illl'oept dat de 
dieren waarvan kwestie, niet verkocht 
werden om voort te telen, doch wel om ge
slacht te worden, hij claarvan het bewijs 
moet leveren; dat hij in gebreke blijft 
zulks te cloen en er zekere elementen voor
handen zijn welke er op wijzen dat de 
koeien wel aangekocht werden om behou
den te worden JJ ; 

Overwegende dat clergelijke motivering 
geen passend antwoorcl uitmaakt op het 
miclclel gesteund zowel op de last van het 
bewijs, welke volgens de conclusies, aan 
eerste verweerder wettelijk is opgelegd, 
als op de wijze waarop dit bewijs client 
ingebracht te worden, clat de bestreden 
beslissing dienvolgens niet gemotiveerd is 
en artikel 97 cler Grondwet schendt; 

Wat de kosten betreft : 
Overwegende dat aanlegger conclucleert 

tot de veroordeling van verweerders tot 
de kosten niet aileen van de aanleg in 
verbreking, maar ook van het vernietigd 
vonnis; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechten 
op het vernietigcl vonnis slechts kosten 
zijn van de aanleg v66r de rechter Dver de 
grond; clat het de rechter van verwijzing 
zal behoren er over uitspraak te doen; 

Overwegende, anclerzijds, dat aanlegger, 
om zijn voorziening ontvankelijk te ma
ken, geen uitgifte van clit vonnis heeft 
moeten lichten; dat hij bij zijn voorzie-

VERBR., 1952. - 13 

ning het afschrift van het vonnis clat hem 
door de eerste verweerder werd betekend 
heeft gevoegd ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis cloch aileen in zover het uitspraak 
doet over de vordering tot vrijwaring in
gestelcl door Frans Van Wunsel tegen 
aanlegger; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Turnhout en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant der gecleeltelijk 
vernietigde beslissing; veroorcleelt eerste 
verweerder tot de kosten van de aanleg 
in verbreking; verwijst de zaak zo be
perkt naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te lVIechelen zetelende in hoger 
beroep. 

20 December 1951. - 1° kamer .. - Voor
z-ittet· en verslaggever, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
condttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. VanRyn. 

le KAMER. - 20 December 1951 
IDRFDIENSTBAARHEID. - BESTAAN EN 

UITGESTREKTHEID. - BEWIJSLAST. 

Vermits het eigendomsrecht ve-rmoed 
wordt vt·ij van ellce last te zijn, behoo-rt 
het degene, die op de ttitoetening van 
een eigendomsrecht aansp-raalc maalct, 
niet enlcel het bestaan maar ook de uit
gestt·elctheid. e·r van te bewijzen (1). 

(DE PROFT, T. AELBRECHT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 Juli 1949 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde gewe
zen; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 637, 639,. 686, G88, 691, 695, 1101, 
1134, 1162, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1354, 1355, 1356 van het Burgerlijk Wet
hoek, 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreclen vonnis, clat vaststelt dat de 
kwestieuze erfclienstbaarheid door geen 
titel, maar slechts door de bekentenis van 
eiser bewezen was, aanneemt clat zij als 
huiserfclienstbaarheid kon gebruikt wor
den om ten voordele van een gebouwd erf 
uitweg te verlenen; clan wanneer eiser 
slechts het bestaan van een landerfdienst
baarheicl ten voordele van een bebouwde 
grond bekende en deed gelclen dat gezegde 
erfclienstbaarheicl slechts beperkt was tot 
de « landbouwuitbating van het hierboven 

(1) Zie verbr., 23 November 1950 (Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 170, en nota 1, blz. 171). 
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vermeld erf als grond >> wat, bij gebreke 
aan titel van vestiging, diende aangeno
men zoals bekend : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben vastgesteld dat aanlegger 
beweert flat verweercler slechts over een 
(~rfdienstbaarheid tot outlasting van een 
landbouwgrond beschikt, er op wijst dat 
de partijen zicl1 de moeite niet hebben ge
troost na te gaan of de perc~len 124 
en 1271 A niet van een zelfd~ erg em~ om 
deel uitmaakten, en dat evennun een titel 
van erfclienstbaarheid wordt voorge
bracht; 

Overwegende dat het vonnis wijst op 
de ond uidelijkheid van de erfclienstbaar
heid en daaruit afieidt dat deze niet mag· 
beschouwcl worden als enkel beperkt tot 
de clielist van een landbouwexploitatie, 
en dat verweerder zich op een loutere 
feitelijke verzwaring van de erfdienst
baarheid kan beroepen; 

Overwegende dat, vermits het recht 
vai:t eigendom geacht wordt van :Ike last 
vri.i te zijn, het deze behoort che ~P de 
uitoefening van een recht van erfcllenst
baarheid aanS})raak maakt niet alleen het 
bestaan maar tevens de uitgebreidheid er
vnn te bewijzen ; 

Overwegende dat llet, door dat het niet 
Yaststelt dat verweerder, eigenaar van het 
l!eersend erf, het bewijs had bijgebracht 
van de uitgebreidheid van de bewuste erf
dienstbaarheid, welke erfclienstbaarheid in 
de door aanlegger aangevoercle mate kan 
beperkt worden en door deze uitgebreid
heid uit cle onrluidelijkheid alleen van de 
erfdienstbaarheid af te leiclen, het bestre
clen arrest artikel 1315, hetwelk in l!et 
middel wordt ingeroepen, heeft geschon-
clen; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde, en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroorcleelt verweer
der tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, 
beslissend in hoger beroep. 

20 December 1951. - 16 kamer. - TToo!·
zitter en versln.rmeve1·, H. Bail, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl1ti
dende conclttsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. della. Faille d'Huysse en Veldekens. 

le. KAMER. - 20 December 1951 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - l\1IDDEL EEN GE
JJREK AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES AANVOE-

REND. - PASSEND ANTWOORD. - l\1IDDEL UA'l' 
GRONDSLAG JloiiST IN FEITE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN OVERTOLLIGE RED EN. - MID DEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 0VEREENKOJioiST. -
lNTERPRETATIE VERENIGJJAAR :M:ET HAAR BE
WOORDINGEN. - SOUVEREINE IN'l'ERPRE'l'ATIE. 

1° M·ist grondslnq in teite het middel at
qeleid ttit een qebrelc nnn antwoord op 
conclttsies, wnnneer deze op pnssende 
w·ijze clOO!' het an·est beantwoord we·r
clen (1). 

2° Is n-iet ontvanlcelijlc, bij qe1J1·e1c nnn be
lang, het miclclel tegen een overtolliqe 
1·eclen van cle bestreclen beslissing ,qe
Ticht (2). 

3o Is sou.vere·in fle interpretatie, doo1· cle 
Techte-r ove1· de grand, vnn de clnttsule 
van een ove·reenkomst, wannee1· zij met 
hcwe bewoonlinqen niet onverenigbacw 
-is (3). 

(DIENST VAN HET SEQU,ESTER, HILFGO'l'T EN 
SAJioiENWERKENDE VENNOOTSCHAP ({ CO:M:PTOIR 
BELGE DES CHARBONS )), '£. NAAMLOZE VENNOOT

SOHAP << LES COKERIES DU BRAJJAN'l' ».) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest beslist, dat verweerster 
zich van haar gause schuld gek~eten 
heeft met aan de Dienst van het seques
ter een- som in Belgische franken te be
talen berekend op grond van een koers van 
4,40 Delgische frank voor 1 Reichsmark, 
koers van kracht zij11de op de dag der 
daadwerkelijke betaling, en dienvolgens 
de vordering van aanleggers afwijst, om 
reclen dat de briefwisseling, die de ver
koopcontracten vaststelt in uitvoering 
derwelke kwestieuze leveringen gedaan 
werden, de eenheidsprijzen van de te le
veren steenkolen vaststelde door de for
mules (< R. M. 20 = frs b. 250 par tonne 
de 1.000 kg. » en (( R. M. 20,30 = 
frs b. 253,75 les 1.000 kilos)>, dat de eerste 

· rechter l!ieruit met recht heeft afgeleill 
dat de prijs in Duitse munt naar de bedoe
ling van partijen hoofdzaak was, dat 
daarin de uitleg te vinden is van de ver-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
25 October 1951 (A1·r. J1 m·b1·., 1952, blz. 93; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 101). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
19 November 1951 (Bull. en PASIC., 1952, I, 141)_ 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
8 November 1951 (A,-,·. J1m·b1·., 1952, blz. 113; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 123). 
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klaring van de gevorderde pnJS met be
trekking tot de prijs in Duitse munt, en 
dat het aanbinden van een beloop in na
tionale munt bij de sloteenheidsprijs in 
Duitse munt, het stellen van een wissel
beding uitmaakt, en niet de loutere mede
deling van een inlichting ll ... « dat de be
taling in Belgische franken hoefde te ge
schieden en ten tijde van het aangaan 
van de· overeenkomsten en het opmaken 
van de facturen slechts in deze munt mo
gelijk was, doch zulks niet wegneemt 
dat, volgens de bedoeling van partijen het 
aantal op het ogenblik van de betaling te 
storten Belgische franken met de in het 
contract voorziene hoeveelheid R. M. moet 
overeenkomen ll, « dat wanneer een 
prijs in vreemde munt of liever met be
trekking tot een vreemde munt wordt 
vastgesteld, het de dagkoers is ten tijde 
van de werkelijke betaling welke tot be
paling van de hoeveelheid te storten na
tionale munt in aanmerking moet geno
men worden ll, .. . en << dat het aangaan 
van de overeenkomst in R. M. met de be
dueling van de betrokken partijen over
eenkwam ll; doordat, eerste onderdeel, 
deze motieven niet toelaten na te gaan of, 
volgens de rechter ten gronde, de verbin
tenis van verweerster Reichsmarken tot 
voorwerp had ofwel een som Belgische 
franken waarvan het bedrag diende vast
gesteld volgens de koers van de Reichs
mark, gekozen als rekenmunt - noch 
of de rechter over de grond beslist 
heeft dat verweerster zich geldig bevrijd 
heeft door de betaling van een som Belgi
sche franken berekend op basis · van de 
koers van de Reichsmark op de dag van 
de betaling, omdat de overeenkomsten die 
de betrekkingen tussen de gedingvoerende 
partijen beheersen deze koers als waarde
maat aangenomen hadden, ofwel omdat elk 
heeling van verwijzing naar een vreemde 
munt verplichtenderwijze tot gevolg 
hee.ft dat het bedrag van de schuld vol
gens de koers van de vreemde mlmt op 
de dag van de betaling berekend wordt ;
doordat de beslissing van de rechter over 
de grond dus gesteund is op cluistere en 
dubbelzinnige beweegredenen, gelijk
staande met een gebrek aan motieven; 
doordat, anderzijds, tweede onderdeel, de 
motieven van het arrest tegenstrijdig zijn, 
vermits het arrest achtereenvolgens ver
klaart : 1 o « dat de betaling in Belgische 
franken hoefde te geschieden ll, en d!lt 
« het aangaan van de overeenkomst in 
R. M. met de bedoeling van de betrokken 
partijen overeenkwam ll, hetgeen onver
enigbaar is, en 2° clat verweerster een som 
Reichsmarken van een bedrag in verband 
met de koers van de Belgische frank 
hoefde te betalen, en dat « volgens de be
dueling van partijen, het aantal op het 
ogenblik van de betaling te storten Bel
giselle franken, met de in het contract 

voorziene hoeveelheid R. M. moet overe<'n
komen, hetgeen eveneens onverenigbaar 
is, doordat het arrest dus niet wettelijk 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat door er op te wijzen 
dat de prijs in Duitse munt hoofdzaak 
was... en dat... volgens de bedoeling van 
de partijen, het aantal op het ogenblik van 
de betaling te storten Belgische frank met 
de in het contract voorziene hoeveelheid 
Reichsmark moest overeenkomen, het ar
rest zonder dubbelzinnigheid of tegenstrij
digheid bepaalt welke, naar de gemeen
schappelijke bedoeling van de partijen, de 
zin en de draagwijdte van de in de brief
wisseling gebezigde formules waren, te 
weten : dat de basisprijs in Reichsmark 
wordt ·vastgesteld en de betaling in natio
nale munt tegen de koers ten dage van de 
betaling geschiedt ; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 van de wet van 30 December 
1885 houdende goedkeuring van de mone
taire overeenkomst gesloten te Parijs op 
6 November 1885, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben clat de contracten, die de 
betrekkingen tussen de g·eding·voerenfle 
partijen beheersen, de eenheidsprijzen 
van de te leveren steenkolen opgaven 
door de formules « R. M. 20 = frs. b. 250 
par tonne de 1.000 kilos ll en « R. M. 20,30 
= 253,75 les 1.000 kilos ll « hetgeen het 
stellen van een wisselbeding uitmaakte en 
niet de loutere mededeling van een inlich
ting ll, niettemin beslist dat verweerster 
zich helemaal van haar schuld bevrijd
heeft door aan de Dienst van het sequester 
een som van Belgische franken te betalen 
berekend op basis van een koers van 
4,40 Belgische frank voor een Reichs
mark, de koers zijnde op de clag van de 
werkelijke betaling, en dienvolgens de vor
dering van eisers afwijst, om reden dat 
« wanneer een prijs in vreemde munt of 
liever met betrekking tot een vreemde 
l11Unt wordt vastgesteld, bet de dagkoers 
is, ten tijde van de werkelijke betaling 
welke tot bepaling van de hoeveelheid 
te storten nationale munt in aanmerking 
moet genomen worden ll; dan wanneer, in
dien een conventioneel. heeling door eel\ 
wisselclausule het waardeverband be
paalt tussen twee munten waarvan de ene 
betalingsmunt en de andere rekenmunt is, 
het de door dit heeling vastgestelde koers 
is die tot grondslag voor de berekening 
van de te betalen som moet dienen, en 
niet de koers op de dag van de betaling, 
doorclat, bijgevolg, het bestreclen arrest, 
met te beslissen dat verweerster zich gel
dig van haar schuld bevrijcl heeft door cle 
betaling ener som Belgische franken bere
kencl op een basis die verschilt van deze 
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bepaalcl door de contracten die de betrek
kingen tussen partijen beheersen, de bin
dencle kracht dezer contracten, zoals hij 
ze vastgesteld en geinterpreteerd beeft, 
miskencl heeft : 

Overwegende dat, wijl het dispositief 
'van het arrest gerechtvaardigd blijft door 
de overwegingen dat volgens cle bedoeling 
van cle partijen het bedrag in Belgische 
frank hetwelk diencle gestort, op het ogen
blik van de betaling met de bij de overeen
komst voorziene hoeveelheid Reichsmark 
moest overeenkomen, het miclclel een over
tollig motief bestrijclt en het onderzoek er 
van geen belang meer heeft ; 

Over het clerde micldel : schencling van 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Gronclwet, 
doordat het bestreclen arrest, na aange
lmalcl te hebben dat de briefwisseling hou
dende vaststelling van de overeenkomsten 
die de betrekkingen tussen de geclingvo~
rende partijen regelen, de eenheidsprij
zen bepaalde van de te leveren steenkolen 
door de formules « R. 'M:. 20 = frs b. 250 
par tonne de 1.000 kilos » en « R. i\1. 20,30 
= frs b. 253,75 les 1.000 kilos Jl, en dat cleze 
formules << het stellen van een wisselbe
cling uitmaakten en niet de loutere mecle
deling van een inlichting Jl, niettemin be
slist dat verweerster zich helemaal van 
haar schulcl bevrijcl heeft met aan cle 
Dienst van het sequester een som Belgi
sche franken te betalen berekeml op basis 
van een koers van 4,40 Belgische franken 
voor een Reichsmark, de koers zijncle van 
de Reichsmark op de dag van de betaling 
en, clienvolgens, de vorclering van eisers 
afwijst, om reclen dat, volgens de gemene 
becloeling van de partijen clie de contrac
ten betreffencle kwestieuze leveringen ge
·sloten hebben, verweerster zich mocht be
vrijden door de betaling van een som Bel
giselle franken berekencl op basis van clP 
door cleze contracten vastgestelcle prijzen 
in Reichsmarken, omgezet in Belgische 
franken volgens de koers van kracl1t ov 
Lle clag van de werkelijke betaling, clan 
wanneer cleze interpretatie met de be
woorclingen van kwestige contracten on
vcrenigbaar is, zoals zij venneld worden 
door het bestreden arrest, gezien deze 
contracten zelf de omzetting in Belgische 
franken van de prijzen in Reichsmarken 
op basis van een koers van 12 fr. 50 voor 
een l{eichsmark bewerkstelligden; cloor
clat bijgevolg, het bestreden arrest het aan 
de akten verschulcligd geloof geschonclen 
heeft : 

Overwegende clat, door de zin en de 
draagwijdte van bewuste formules te ver
klaren als, naar de becloeling van de par
tijen betekenencle, enerzijcls, clat de prijs 
in Duitse munt hoofdzaak was, en ancler
zijds dat de betaling in nationale munt 
volgens de pariteit ten dage van de beta
ling zou geschieden, het arrest door een 

interpretatie welke niet onverenigbaar is 
met de bewoordingen van de formules, 
souverein g·eoorcleeld heeft dat zij formu
les van een veranderlijke wisselkoers en 
geen vaste pariteiten uitmaken; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanleggers tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank jegens 
verweerster. · 

20 December 1951. - 1e kamer . ...:..:_ l'oOI'
zUter en ve·rslaggever, H. Bail, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijlc
l·nirlencle conclnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Rijn en Simont. 

2" KAMER. - 24 December 1951 
VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN 

OVEHEENKO'M:ST ON'l'STAAN. 
VERANTWOORDELIJ'KHEID VAN DE AANSTELLER. 
- VERIJAND VAN AANSTELLING. - BEGRIP. 

Tot het bestaun vun het verbancl van af
hunlceUjkheirl of vctn onrle·rgeschUcthelcl, 
clut cloO'I· (l!rt·lkel 1384, al-lnea 3, voor
z·iene venmtwoonleUj lclwicl onclersteld 
·wonlt, volstuat het dat rZe 1l'lwgerUjlc 
vemntwoonlelijlc verlclaanle tJersoon in 
feite het recht heeft aan clegene clie cle 
schcule verooTzartlct bevelen of oncler
j'ichtingen te geven; het cloet er niet aan 
toe, clat h·ij niet wm,lcelijlc z·ijn r;ezag of 
."<ijn toez·icht l/!itgeoefencl heeft, of clat 
cleze n·iet nit overeenlcomst voortlco
men (1). 

(VANDENBERGHE, 1.'. CASAER EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

Hl!J'l' HOF; - Gelet op het bestretlen 
arrest, op de 20 Juni 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig midclel : schencling van 
artikelen 1384, 1779, 1780, 1875, 1880 van 
llet Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
G ronc1wet, doorcla t llet bestreclen arrest 
eiser bnrgerlijk aansprakelijk verklaart 
voor !le font begaan door Broeckaert, die 
het als eisers aangestelde beschonwt, om 
reden dat eiser « toelating had gegeven 
aan Broeckaert om zijn paarcl en sulky te 
voeren Jl en daaruit af!eiclt « dat zowel het 
heen als terugvoeren van sulky en paarcl 
in de opclracht was begrepen van Broec
kaert clie cleze clan ook peeft uitgevoercl 
zoals voorzien en zonder enig verbocl van 
geclaagcle noch, in opclracht van deze laat
ste, van dezes zoon ll, clan wanneer de een-

(1) Verbr., 27 Maart 1944 (A1'1'. Verb•·., 1944, 
blz. 127); 5 Januari 1948 (ibirl., 1948, blz. 1, 
en nota); 3 Juli 1950 (ATr. T'e1·b,.,, 1950, 
blz. 696; B"ll. en PASIC., 1950, I, 796), dit 
laatste arrest in dezelfde zaak gewezen. 
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voudige toelating, door de eigenaar van 
een voertuig aan een derde gegeven om 
clit voertuig te gebruiken, te mennen of te 
besturen van deze derde de aangestelde 
van de eigenaar niet maakt in de zin van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
door de band van aanstelling de onderwer
ping van de aangestelde veronderstelt; 

Overwegende dat, na erop te hebben ge
wezen clat als aangestelde wordt aange
zien al wie zijn diensten verschaft aan 
iemand die hem vrijelijk kiest of aan
vaardt en onder wiens toezicht of wiens 
bevelen hij zijn werk of zijn_ zending uit
voert, of die althans bevoeg·d is om hem 
in verband met dit werk of clie zending 
onderrichtingen te geven, het arrest niet 
enkel vaststelt dat de verdachte Broec
kaert, .« met in stemming van eiser, op 
zich had genomen paard en sulky, beide 
eigendom van deze laatst~ •. naar de koers 
te Buggenhout en van daar terug naar 
Westrem te voeren )J en dat hij in uit
voering van die « opdracht JJ handelde 
wanneer het ongeval gebeurde, maar bo
vendien dat de eiser « bevoegd was om on
derrichtingen aan Broeckaert te geven 
wat de kwestige opdracht betreft JJ ; 

Dat het arrest aldus souverein vast
stelt dat het verband van afhankelijkheicl 
of van ondergeschiktheicl, hetwelk voor 
de toJepassing van artikel 1384, alinea 3, 
van het Burgerlijk Wetboek tussen de 
aansteller en de aangestelde moet bestaan, 
de verhouding van eiser tegenover Broec
kaert kenmerkt; 

Dat het volstaat clat de ene vermag on
<lPITichtingen of bevelen aan cle andere 
te gcven, zoncler tlat vereist worclt, in 
strijcl met hetgeen door de eiser wordt 
staande gehouden, dat de aansteller zijn 
gezag of zijn toezicht jegem: de aange
stelde daadwerkelijk heeft uitgeoefend ; 

Overwegende dat eiser even tevergeefs 
liet arrest verwijt te hebben nit het 
oog verloren clat de toelating om een 
voertuig te besturen of een paarcl te men
nen het gevolg zijn kan van een bruikle
ning die het begrip van « aangesteldc JJ 

uitsluit; 
Dat, inderdaacl, het becloelde verbancl 

van afhankelijkheicl of van ondergeschikt
heicl bestaat zoclra de aansteller zijn 
gezag en toezicht op de daden van de aan
gestelde uitoefenen mag, zelfs wanneer 
<lit gezag en clit toezicht slechts van feite
lijke aard zijn en niet nit enige overeen
komst zijn ontstaan; 

Dat het arrest clerhalve, bij gebrek aan 
conclusies daaromtrent, de aard en de 
om·sprong niet nader moest bepalen van 
de voor vaststaand gehouden bevoegdheicl 
van eiser << om wat de kwestige opdracht 
betreft onderrichtingen te geven _ aan 
Broeckaert JJ ; 

. .Overwegende dat nit het bovenstaande 
volgt dat het dispositief van het arrest 

wettelijk gerechtvaardigd is en dat het 
voldoende gemotiveertl is; 

Dat het middel niet kan worden aange
uomen; 

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

24 December 1951. - 2° kamer. - Voor
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - TTerslag~ 
uever, H. Belpaire. - GeU:ild1tidende con~ 
cl'ttsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,. 
advocaat-generaal. - Pleite1·s_. HH. della 
Faille d'Huysse en Van Ryn. " 

2e KAMER. - 24 December 1951 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

STRA~'ZAKEN. --· MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT GEDURENDE RET YOORREREIDEND ONDER
ZOEK STURKEN Ul'J' RET DOSSIER TERUGGE
TROKKEN WERDEN. - NIEUW MIDDEL. 

2° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ. - lNTERNERING VAN DE AB
NORMALEN. - 0NDERZOEKSGERECRTEN. 
GETUIGEN DOOR BEKLAAGDE VOORGEBRACRT.
MACHT VAN RET GERECHT OM TE WEIGEREN 
ZE TE HOHEN. 

1° Mag niet voor de ee1·ste maal poor het 
Hot van ve1·brelcing opgew01·pen worden 
het miclclel hient'it afgeleid dat zelceTe 
stukJcen ged1wende het voorbereiclend 
oncle-rzoelc 11,it het doss-ier ternuuetrolc
Tcen werden (1). 

2° De wet tot beschenn'ing van de maat
schctppij ve1·pUcht cle onclerzoelcsgerech
ten, clie [!emepen Z'ijn om ove1· de inte·r
nerin u 1t'itspraa.Tc te cloen, e1· niet toe cle 
floor beklact.rtde voorgeb1·achte uet~tigen 
te horen, wannee,r zij cl-it verhoo1· nut
teloos a.chten (2). (Wet van 9 April1930, 
art. 9.) 

(CORDY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Augustus 1951 door het Hof 
van beroev te Gent, kamer van inbeschul
lligingstelling gewezen ; 

Over het. eerste middel : schending van 
de rechten der verclediging, doordat : 

A. Eerste onderdeel, sommige stukken 
van een dossier betreffencle een vroegere
reclltspleging welke een eerste internering 
yan aanlegger had medegebracht v66r de. 
inobservatiestelling aan het dossier toege
voegcl zijn geweest en er nadien uitgeuo
men toen de raadkamer over de interne
ring van aanlegger uitspraak diende te 

(1) Verbr., 7 Jaimari 1946 (Arr. Ye1·br., 
19<16, biz. 6). 

(2) Verbr., 2 September ·1948 (ATr. T'erbr., 
1948, blz. 420). 
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doen, zodat dit rechtscollege en vervolgens 
de kamer van inbeschuldigingstelling uit
spraak deden op een dossier welk niet 
alle elementen bevatte en inzonderheid niet 
die welke voor aanlegger gunstig waren; 

B. Tweede onderdeel, niettegenstaande 
aanlegger en de raadkamer en de kamer 
van inbeschuldiginstelling er uitdrukke
lijk om had verzocht een getal getuigen te 
verhoren, rlit verzoek niet ingewilligd 
werd: 

a) Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel niet aan de 

rechter over de grond onderworpen is ge
weest; dat het voor de eerste maal v66r 
het Hof van verbreking niet mag wor
den ingeroepen ; 

b) Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de redenen overneemt van cle beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, welke beslist dat 
het verhoren van bewuste getuigen over
bodig is, vermits de in de loop van het 
onderzoek afgelegde verklaringen haar 
toelaten met voile kennis van zaken uit
spraak te doen ; 

Overwegende dat artikel 9 van de wet 
van 9 April 1930, hetwelk beschikt dat de 
onderzoel{sgerechten de getuigen verhoren 
indien de besclmldigde daarom verzoekt, 
niet afwijkt van de regelen van het Wet
boek van strafvordering welke ue rechter 
over de grond vrij laten om te oordelen 
of er ter vorming van zijn overtuiging al 
dan niet red en bestaa t om getnigen te 
verhoren; 

Dat het eerste onderdeel van het midclel 
niet ontvankelijk is, en het tweede naar 
recht faalt; 

Over het overige tot staving van zijn 
voorziening ingeroepen middelen : 

Overwegende dat deze middelen enkel 
feitelijke beschouwingen inroepen of, we
gens hun onduiclelijkheid de mogelijkheid 
niet bieden de aangevoerde onwettelijk
heid te onclerscheiden; 

Dat zij dientengevolge niet ontvankelijk 
zijn; 

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

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

24 December 1951. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslau
uever, H. Bayot. - Gelijlcluidende concllt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
a dvocaa t-generaal. 

26 KAMER.- 24 December 1951 
1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

-HUISZOEKING ZONDER GERECHTSBEVEL GE
DAAN. - TOESTEMMING VAN DE BEWON.ER. 

- SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECH
TER OVER DE GROND. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. -
FEI'l'EN VAN ONTUOH'l' OF VAN PROSTITU'l'IE. 
- WE'l'TELIJKE 'l'ERMEN NIET BEPAALD. -
BEOORDELINGSJ\fAOH'l' VAN DE REOH'l'ER OVER 
DE GROND. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. :__ EJEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE 1\fiSDRIJ
VEN. - l\IIIDDEL DA'l' SLEOHTS EEN VAN DE IDS
DRIJVEN BE'l'REF'l'. - STRAF DOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN GEREOH'l'VAARDIGD. - J\IIIDDEL 
NIE'l' ON'l'VANKI~LIJK. 

1° De 1·echte1· over cle g1'0nd beoordeelt 
souve1·ein in feUe of een zoncler ge
rechtsbevel gedane h1ti.~zoekinu met toe
stemming van de bewoner is geschied (1). 

2° }Je 1·echter over de g1'Dnd beoordeelt 
so1tverein of de daden feiten van on
tucht of van p1'0stitlttie ttitmaken, vom· 
zoveel hij aan deze bewoo1·dingen, 
waa1·van de betelcenis niet wettelijk be
paald is, htm uewone zin ve'/'leent (2). 

3o Wannee1· een enlcele st1·af weuens vet·
sche·idene m·isclt'ij-L•en ltit[JCSp1·olcen we1·cl. 
is niet ontvanlcelijlc lle cis tot VC1'b1·e
lc·inu van cle beslissing over de pttblielce 
vo1·cle1'ing, die op een midclel ste1tnt dat 
slechts een van de misdTijven betreft, 
dan 1vctnnee1· de ltitgesp1'0lcen stTaf. dam· 
cle andm·e rnisdTijven geTecht1JaaTcligd 
blijft (3). (Wetboek van strafvordering, 
art. 411 en 416.) 

(VAN DE SOMPEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 J\!Iei 1951 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over de eerste twee middelen samen
gevoegd : schending van artikelen 10 der 
Grondwet, 7fl der Grondwet van 22 frimaire 
jam: VIII, 35, 36, 37, 46, 49, R7, R9, 154 
en 189· van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat de bewijsmiddele~ waarop 
het bestreden arrest berust met alleen 
onduidelijk zijn maar tevens een onwette
lijke om·sprong heb ben daar de t:;erste
vaststellingen, waarop de vervolgmgen 
ingesteld werden, in de private woniJ:lg· 
van aanlegster werden gedaan door leden 
der rijkswacht die er lichtbeelden in be
slag namen clan wanneer om tot vermelde-

(1) Verbr., 19 Februari 1923 (Hull. en PASIC.,. 
1923, I, 195) ; zie ook verbr., 20 December 1948 
(Arr. T'e•·b,·., 1948, blz. 648); 6 April 1949' 
(ibirl., 1949, biz. 232). 

(2) Raadpl. verbr., 8 Juni 1950 (.th~·. Verbr., 
1950, biz. 621; Bull. en PAsrc., 1950, I, 702, en 
nota 2). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
28 Mei 1951 (Ar1·. Ye•·b•·., 1951, blz. 554; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 645). 



-199-

verrichtingen van ambtswege over te gaan, 
buiten het geval van een op heter daad 
ontdekt misdrijf en buiten de llaguren, 
zij misbruik hebben gemaakt van de om
standigheid dat aanlegsters tlienstmeid ~ 
welke zij als vreemdeling ter gelegenlleid 
van hun contrOle op lle vreemdelingen Wil
den ondervragen hun argwaanloos toe
gang tot de plaats waar zij optrnden 
l1eeft verleend : 

Overwegende dat llet micldel afgeleid 
nit de wederreclltelijkheid van de eerste 
vaststellingen en van de inbeslagname van 
lichtbeelden, op feitelijke beweringen 
steunt clie tegengesproken worden door 
de vermelclingen van bet bestreclen ar
rest, welk in feite en souverein vaststelt 
dat. « cle verbalisanten... door beklaaglles 
<lienster, in het bijzijn en dns alleszins 
met de stilzwijgende toestemming van be
klaagde, in het salonnetje palencl aan llet 
cafe, binnengeleicl werden Jl en << wat meer 
in het bijzonller de foto's betreft, dat deze 
vrijwillig· door beklaagtle aan de rijks
wachters werden overllandigd Jl ; 

Overwegende voor het overige, dat be
halve het geval dat aan de zaak vreemd 
is, waarin de wet een bijzonder bewijs
middel invoert, de rechter, in strafzaken, 
volgens zijn geweten, vrij oordeelt over 
de bewijswaarde van de voor hem aange
voerde elementen ; 

Dat deze middelen flus niet lmnnen aan
genomen worden ; 

Over llet derde middel : schending van 
artikelen 380bis van het Strafwetboek 
(art. 2 der wet van 21 Augustus 1948) 
en 11 van de besluitwet van 14 November 
1939, doordat, eer;;te ondercleel, het be
streden arrest de door aanlegster gedre
ven handel als een huis van ontucht of 
prostitutie heeft bescllouwd alhoewel het 
onderzoek geen bewijs heeft gebracht clat 
de clienstmeiden met het weten van aan
legster er zich aan ontucht of prostitutie 
hebben overgegeven en cloordat, tweede 
onclercleel, het bestreclen arrest een niet 
oplosbare tegenstrijcligheicl bevat daar 
aanlegster veroorcleelcl wercl om Elodia 
Van Poele en andere dienstmeiclen tot het 
zicb overgeven aan ontncht of prostitu
tie verleicl te hebben nietteg·enstaancle de 
omstandigheicl wam·van de beslissing ge
wag maakt clat, tengevolge van haar ge
zonclheidstoestancl, genoemde clienstmeicl 
:dch van alle geslachtbetrekkingen ont
houden moest : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het miclclel berust op 

feitelijke beweringen clie door de vaststel
Ungen van het bestreden arrest worden 
tegengesproken; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein oordeelt of de hanclelin
gen, die hij als bewezen beschouwt, fei
ten vtm ontucht of prostitutie uitmaken 

in zover hij aan cleze bewoordingen waar
van de betekenis niet wettelijk bepaald 
is, hun gewone zin verleent; 

Dat dit ondercleel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het tweede omlercleel : 
O'•erwegencle dat wegens de verscliei

dene feiten die de betichting B uitmaken 
(verleiding van meerderjarige personen 
tot het zicll overgeven ann ontucllt of 
prostitutie) evenals nit hoofde van betich
ting A (een huis van ontucht of prostitn
tie te llebben gehouden) en voor cle be
tichting a (spi.izen of dranken te hebben 
verkoclit iu een ontucllthuis) liet bestre
den arrest een enkele straf heeft toege
past, om reden clat de verscliillencle schul
clige lianclelingen het uitwerksel van een 
zelfde misdaclige opzet uitmaakten; 

Overwegende bijgevolg, dat ware het 
midclel zelfs gegroncl, het de verbreking 
van het arrest niet zou kunnen mede
brengen daar de uitgesproken straf ge
rechtvaarcligd blijft door de veroordelin
gen van aanlegster wegens de in betich
ting B en betichting A andere weerhou
den feiten; 

Dat clam·uit volgt dat, wat het tweede 
onderdeel aangaat, het middel niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende clat, voor het overige 
de snbstantH\le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de uitgesproken veroorcle
ling het wettelijk ma:A:imum niet overtreft; 

Om die reclenen; verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten. 

24 December 1951. ~ 2e kamer. ~ Voor
'Jitte~·, H. Wouters, voorzitter. ~ Ve·rslag
geve~·, H. van Beirs. ~ Gelijlcluidende 
concl·usie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 December 1951 
BINDIDNDE BEOORDELING DOOR DE 

HECHTER OVER DE GROND. 
S'l'RA~'ZAKEN. ~ ScHENDING VAN DE WEGCODE 
DOOR EEl\' WEGGEBRUillER, DIE KAN VOORZIEN 
OF NIET KAN VOORZlEN WORDEN. 

Js souvere-in rle feitelijlce beoo?"deUng doo~· 
rle 1·echter ove~· de grond, clat een schen
fl·ing. 1Ja:n de lVegcode rloo~· een wegge
bntilwr voo·r een ander weggebntike?· 
ueen gebeu .. rtcn·is uUmaalcte, rlie niet Icon 
·voorzicn worden (1). 

(1) Verbr., 2 April 1951 (Arr. Jle1·b1·., 1951, 
biz. 433; Bull. en PASic., 1951, I, 514); 8 Octo
ber 1951 (A,.,·. V e1·b1-., 1952, biz. 43; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 46); 3 December 1951 (A·,,,._ 
re-rln·., 1952, blz. 156; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 174). 

::_r_ 
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(BECKERS, T. BOSMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 26 April 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beschikkingen van het arrest 
over de publieke vordering en de vorde
ring van de burgerlijke partij Joseph Bos
mans: 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 35, 85 van 
het Politiereglement op het verkeer, 418, 
420 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest eiser veroordeelt, wegens 
overtreding van artikel 35 van de Weg
code om voorgestoken te hebben zonder 
zich er van te vergewissen dat er geen 
gevaar voor ongeval bestond op het ogen
blik dat de auto van de burgerlijke partij 
aankwp.m en << verklaart dat cUt voertuig 
geen onvoorzienbare hindernis voor eiser 
uitmaakte om reden dat hij de aankomst 
van dit voertuig kon en moest voorzien ''• 
alhoewel het niet regelmatig verlicht was, 
wat het arrest « zonder verband met de 
oorzaak van het ongeval '' verklaart, zon
der eisers besluiten te beantwoorden en 
doordat onvoldoende redenen werden inge
roepen, dan wanneer eiser in zijn besluiten 
deed geld en da t een felle mist heerste, da t 
het gebruik van dezelfde verlichting als 
in voile duisternis door artikel 85 van de 
Wegcode geboden was, dat de camion van 
de burgerlijke partij slechts met stand
lichten verlicht was, wat volleclig ondoel
matig was daar « enkel de baan- en krui
singslichten sterk genoeg zijn om, spijts 
de mist, de aankomende voertuigen tij
dig te ontwaren '', dat hij (betichte) « op 
het ogenblik clat hij zijn voorstekings
manceuvre aanving er .zich onmogelijk kon 
aan verwachten dat een onverlicht voer
tuig uit tegenovergestelde richting zou 
opdagen '' : 

Overwegende dat de aanlegger bij con
clnsies deed gelden dat de vrachtwagen 
van verweerder bij « hevig mistweder '' 
reed en slechts door zijn stancllichten was 
verlicht; dat dit onzichtbaar voertuig 
doordat het niet regelmatig was verlicht 
voor :cle aanlegger een lonvoorzienbare 
hindernis had uitgemaakt; 

Overwegencle dat indien het arrest er op 
wijst dat bet mistig weder was, dat de 
zichtbaarheid dienvolgens beperkt was en 
dat het voertuig van verweercler slechts 
door zijn standlicliten was verlicht, het 
niettemin souverein vaststelt dat deze 
laatste omstandigheicl zonder verband is 
met de oorzaak van het ongeval ; 

Ove.rwegende da:t het bestreclen arrest 
de door de aanlegger bij conclnsieR voor
gestelcle bewijsvoering uitclrukkelijk van 
de hand wijst naar luid waarvan het 

« onzichtbaar voertuig '' van verweerder 
voor de aanlegger een onvoorzienbare hin
dernis zou uitgemaakt hebben, met hiel:op· 
te wijzen dat cUt voertuig « reeds op de 
hoogte gekomen was van de vrachtwagen 
welke betichte wilde voorbijsteken toen 
deze het manceu,,re naar links aanving '' 
en dat deze laatste dienvolgens zijn aan
komst Iron en moest voorzien; 

Dat het arrest bij een souvereine be
oordeling der feiten alzo op passende· 
wijze aanleggers conclusies heeft beant
woord en wettelijk zijn beslissing heeft 
gemotiveerd; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat, op strafgebied, de· 

substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is, en dat, op burgerlijk gebied 
geen middel tot staving van de voorzie
ning werd ingeroepen en dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beschikkingen van het arrest 
over de vorclering van de burgerlijke 
partij Rene Bosmans : 

Overwegencle dat lVlr Buvens, pleitbe
.zorger, drager van een bijzondere lastge
ving, bij akte van 20 Juli 1951, namens 
de aanlegger verklaard heeft afstand te 
doen van de voorzie:Q.ing voor zoveel zij 
tegen de burgerlijke partij Rene Bosmans 
gericht was; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
voor zoveel de voorziening tegen Rene 
Bosmans gericht is, verwerpt ze voor 
het overige; veroordeelt de aanlegge1' tot 
de kosten. 

24 December 1951. - 2° kamer. ~ Voor·-· 
zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Ver·slag
gever, H. Bayot. - Gel-ijlclttidencle con
clttsie, H. IRoger Janssens de Bisthoven 
ad vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 December 1951 

1° VERKEER. - VERKEERSVOORRANG VAN 
DE WEGGEBRUIKER DIE OP DE HOOFDWEG 
RtJD'l'. - VOORRANG DIE NIET ONTSLAA'f VAN 
DE NALEVING VAN ARTlKELEN 29, 4°, EN 31 
VAN DE WEGCODE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\I{IDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE RECHTER BEGANE RECHTSDWALTNG. 
- DW A LING ZONDER INVLOED OP DE WETTEc 
LI.TKHEID VAN DE BESLISSING. - J\IIIDDEL VAN 
BELANG ONTBLOOT. 

1 o De verlceersvoor-rang, d'ie • a an de ge
bntilcer van cle hoofdweg behoor·t, ont
slaat cleze er niet van cle venJlichting· 
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do ·voo·rsclwiften van a1·tilcelen 29, 
,qo, en 31 van de Wegcode na te leven (1). 

2° Is van belang ontbloot en bijgevolg niet 
ontvanlcelijlc het middel, dat de n;chter 
ve1·wijt een rechtsdwaling begaan te 
hebben, wannee1· deze dwaling zonde1· 
··invloed is op lle wettelijlcheid van de 
!JestTeden besliss.ing (2). 

(NEELS, T. VERHOFSTEDE.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 28 Mei 1951 in hoger beroep 
gewezen door cle Correctionele Rechtbank 
te Denclermoncle ; 

Over het enig miclclel : schencling van 
artikelen 50, 51, 4°, 131, 2, 7°, en 131, 4, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 houdencle algemeen reglement op cle 
politie van het vervoer en het verkeer, 
doorclat het bestreclen vonnis geweigercl 
heeft de regelen betreffemle cle verkeers
voorrang, artikelen 50 tot en met 57 van 
de Wegcode, in acht te nemen en be
schouwd heeft dat de aanrijcling op een 
secundaire weg plaats heeft gehad alhoe
wel uit cle beslissing blijkt dat het onge
val aan een aansluiting voorgevallen is en 
ofschoon in de conclusH\n van aanlegger 
v66r de rechter in beroep vermeld wenl 
dat de door de andere weggebruiker ge
volgde openbare weg, bij het naderen van 
de aansluiting van een omgekeerde gelijk
zijdige driehoek voorzien was : 

In zover het midclel tegen de beslissing 
over de publieke vorclering gericht is : 

Overwegencle dat aanlegger veroorcleelcl 
is geweest om bij het naderen, oversteken 
of verlaten van een splitsing, aansluiting 
of kruising, de uiterste rechterzijde van 
de rijweg niet gehouclen te hebben en 
daarenboven om, bij het afslaan naar 
rechts, een niet zo kort mogelijke bocht 
genomen te hebben, verplichtingen die 
door artikelen 29, 4°, en 31 van de Weg
code aan de weggebruikers worden opge
legd; 

Overwegencle dat zelfs in de onderstel
ling dat aanlegger over een hoofdweg 
reed, hij nochtans bedoelcle reglementaire 
voorschriften diencle na te komen; 

Overwegende dat -zelfs inclien de bestre
den beslissing ten onrechte zou gewei
gerd hebben aan aanlegger voorrang toe 
te kennen, de uitgesproken veroordeling 
-clesondanks gerechtvaarcligd zou blijven; 

Overwegende derhalve clat bij gebrek 
aan belang het middel niet ontvankelijk 
is; 

(1) Zie verbr., 4 December 1950 (A•~·. Ve>·b•·., 
1951, biz. 152; B-ull. en PASIC., 1951, I, .195). 

(2) Verbr., 25 September 1950 (An·. Verb>·., 
1951, biz. 13; Bull. en PAsrc., 1951, I, 13). 

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

In zover het middel tegen de beslissing 
over de burgerlijke vordering gericht is : 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl zonder tegenstrijdigheicl melding 
van de plaats van de aanrijding heeft 
kunnen maken door te bepalen dat deze 
laatste voorgevallen is op een aansluiting 
van, enerzijds, twee samenlopeiide straten 
met, anderzijds, een derde straat, en ter
zelfdertijd, op nauwkeurige wijze heeft 
kunnen vaststellen tlat de aanrijding zich 
op een secundaire weg voordeecl zodat 
geen voorrang diende toegekend « aan de 
weggebruiker van de hoofdweg zodra 
hij de hoofdweg verlaten heeft en wegge
bruiker van secundaire weg geworden 
is)); 

Overwegende dat de rechter over de 
grond bovendien souverein vastgesteld 
heeft dat aanlegger het ongeval veroor
zaakt heeft door een deel van de rijweg 
te gebruiken dat voor de andere wegge
bruiker voorbehouden was; 

Overwegende dat het middel, clat op 
feitelijke beweringen berust die geen 
steun vinden in het bestreden vonnis en 
door dit vonnis tegengesproken worden, 
feitelijke grondslag mist; 

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

24 December 1951. - 2° kamer. - Voo1·
zUte1·, H. ·wouters, voorzitter. - VeTslag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijlcluillende 
concl1tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 December 1951 

Jo VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN VOQR
ZIEN. - STRAFZAKEN. - PUBLlEKE VORDE
RING. - VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN 
EEN MEDE-BEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE 
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR'l'IJ. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH KAN 
VOORZIEN. - VRIJSPRAAK. - VOORZIENING 
VAN BEKLAAGDE. - NIETCONTVANKELI.JKHEID. 

3o VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN DIE GEREOHTIGD ZIJN OM ZICH l'E 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE 
PARTIJ EISERES. - VOORZIENING GERIOHT 
TEGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VOR
DERING. - BURGERLIJKE PARTIJ NIET TOT 
DE KOSTEN DEZER VORDERING VEROORDEELD, 
- NIE1'-0NTVANKELIJKHEID. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN VOOR-
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ZIEN. - STnAFZAKI~N. - BunoEnLIJKE von
DERING. - GEEN GESCHIL AANHANGIG VOOn. 
DE RECH'l"ER OVER- DE GROND TUSSEN AANLEO
GER EN DE PARTIJ WAARTEGEN DE VOORZIE
NING GER-ICH'!' IS. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o Is n·iet ont·uanl,:eUjlc fle voo1·zieninr1 floor 
fle beklaagfle gm·icht tegen (le beslissing 
_qewezen over cle pttblieke vo1·flering je
gens een me(le-beklaagfle en fle. vom· 
cleze bn1·gerlijlc, verantwoorclelijke p(tr
tij (1). 

2° Is niet ontvankelijlc cle vooTziening van 
belclcwgde tegen een besUssing £lie hem 
vrijspree let (2) . 

3° Is niet ontvankelijlc fle voo1·z·iening in
gestelcl tegen (le besUssing ove1· cle pn
bl-ielce vonleri·ng, door een 1Jttrge1·Ujlce 
partij flie niet tot cle kosten van cleze 
vorcledng ve1·oo·rcleel£l wenl (3). 

4° Is niet ontvanlcelijk fle voo1·ziening ,qe
richt tegen een pa1·ti.i, W£ta1'me(le aanleg
ger voor cle rechte·r over cle g'/'Oncl ,qeen 
geschil (Utnhangig heett gehacl ( 4). 

(VANDERKELEN EN CONSOHTEN, 
'I'. VANDIEHENDONCK EN VERHAEGHE.) 

ARREST. 

I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juni 1951 door het I-Iof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Maria Vanderkelen als beklaagde : 

a) Tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Overwegende dat eiseres geen hoedanig
heicl heeft om zich te voorzien tegen het 
arrest dat haar medebeklaagden Vandie
rendonck en Verhaeghe vrijspreekt en te
vens deze laatste niet burgerlijk verant
woordelijk voor de eerstgenoemde ver
klaart; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
en 29, 4°, van de Wegcode, doordat het 
bestreden arrest de telastlegging D, - in
brenk op het voormeld artikel van de 
Wegcocle, - niet als bestanddeel van tle 
telastlegging A kan weerhouden - on
vrijwillige lichamelijke letselen te hebben 
toegebracht aan Vanclierendonck en aan 
Elisabeth Vanderkelen, - daar eiseres op 
een van cle afgezonderde rijwegen van tle 
autosnelbaan, met verplicllte richting reed, 

(1) Verbr., 9 en 20 Juli 1951 (A1·r. Ye•·b•·., 
1951, blz. 69•1; B~tll. en PASIC. 1951, I 767 en 

97). , , 

(2) Verbr., 11 November 1942 (B11ll. en 
PAsrc., 1942, I, 278) ; 14 October 1946 (A7'1·. 
Y e1·b•·., 1946, blz. 333). 

(3) Verbr., 19 December 1949 (A•·•·· Ye•·b•·., 
1950, blz. 238); 22 October 1951 (B11ll. en PASIO., 

1952, I, 95). 
(4) Verbr., 21 Maart 1949 (AI'7·. Ye!'ln·., 19•19, 

. blz. 183). 

zodat zij met de linkerkant te houden 
geen onvoorzichtigheid heeft begaan; 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
llet beroepen vonnis, het arrest aanneemt 
dat niet alleen het feit D doch eveneens 
llet feit E van cle telastlegging·, zijnde de 
inbreuk op artikel 42 van de Wegcode, 
een bestancldeel uitmaken van het gebrek 
aan vooruitzicht of aan voorzorg voorzien 
onder letter A, en dat beide telastleggin
g·en D en E zich met de telastlegging A 
vermengen, zodat slecllts een enkele straf 
client te worden uitgesproken; 

Dat derhalve, in de onclerstelling dat 
het middel gegrond weze, de veroordeling 
wettelijk zan gerechtvaardigd blijven; 

Waarnit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikel 36, 4°, van de Wegcode : 

Overwegende dat, in zover llet arrest 
eiseres van de telastlegging 0, in brenk op 
het in llet middel bedoeld artikel vrij
spreekt, de voorziening bij gebrek aan b('
lang niet ontvankelijk is ; 

En overwegende, voor het overige, in 
zover het arrest tegen eiseres veroor
delingen uitspreekt wegens de telastleg
gingen A, D en E, de snbstantiele of OJ> 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de veroorclelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

b) Tegen tle beslissing over de tegen 
haar ingestelde burgerlijke vordering : 

Overwegende clat llet arrest, uitsr>raak 
doencle over de tegen !mar tloor Vantlie
renclonck ingestelcle burgerlijke vordering, 
eiseres tot betaling van een provisioneie 
vergoecling veroordeelt en, voor llet ove
rige, een deskuncligenonclerzoek beveelt ; 

Dat die beslissing· geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
II. AanJgaancle de voorzieningen inge

steld door De Leener en Leduc, burger
lijke Dartijen : 

Overwegencle dat voornoemde burger
lijke partijen de belangen van de publieke 
vordering niet vertegenwoordigen; dat zij 
niet tot al of tot een deel van de op die 
vorclering gevallen kosten werclen veroor
cleeld; dat hun voorzieningen dus niet ont
vankelijk zijn voor zoveel zij gericllt zijn 
tegen de beslissing die de beklaagden 
Vandierenclonck en Verhaeglle. vrijspreekt 
en tevens cleze laatste niet burgerlijk 
verantwoordelijk voor eerstgenoemde ver
klaart; 

Overwegende clat, voot zoveel hun voor
zieningen gericllt zijn tegen de beslissing 
over hun respectievelijke burgerlijke vor
dering tegen Vandierendonck en Verhat;
ghe, cUe bnrgerlijke partijen geen enkel 
middel aanvoeren en dat llet Hof er van 
ambtswege geen inroept ; 
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III. Aangaande de voorzieningen in
gesteld door Elisabeth Vanderkelen en 
Maria Vanderkelen als burgerlijke par
tijen : 

Overwegende dat voornoemde eiseressen 
zich v66r de rechter over de grond niet 
burgerlijke partij hebben gesteld tegen 
Vandierendonck en Verhaeghe; dat er 
tussen hen geen geschil aanhangig werd 
gemaakt en die rechter tegen de eiseres
sen, in hun hoedanigheid van burgerlijke 
partij, geen veroordeling heeft uitgespro
ken; 

Dat die voorzieningen dus geen voor
werp hebben; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen, verwijst ieder van de eisers in 
een vi~~rde van de kosten; veroordeelt 
ieder nm hen tot een vergoeding van 
150 frank zo jegens Vandierendonck als 
jegens Verhaeghe. 

24 December 1951. - 26 kamer. - TToor
z'itter, H. Wouters, voorzitter. -· Ve·rslag
!JeVe1', H. Belpaire. - Gelijkluidende con
cl!tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
n <lvocaa t-generaal. 

l e KAMER. - 3 Januari 1952 
1o VOORZIENING IN VERBREKING.

VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
ZOEKSCHHIF'l' DOOR TWEE ADVOCATEN BIJ HET 
HOI<' VAN VERBREKING ONDERTEKEND. 
VOORZIENING REGELMATIG. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. - BuR
GERLIJKE ZAIUJN. -:MACHT VAN DE RECHTER 
OVER DE GROND OM UIT DE AAN ZlJN OORDEEL 
ONDERWORPEN FEITJJ;N JURIDISCHE GEVOLG
TREKKINGEN AF TE LEIDEN DIE VERSCHILLEN 
VAN DIE WELKJJ; DE PAR'l'IJEN HEM VOORSTEL
LEN. - GEEN SCHENDING VAN DE AKTEN DIE 
HE'l' · GEHECH'l'ELIJK CC)N'l'HAC'l' UITMAKEN. 

:Jo MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL RUSTEND 
OP EEN ONJUISTE IN'l'ERPRETATIE VAN HET 
BESTREDEN ARRES'l'. - l\'IIDDEL DAT ORONO
SLAG MIST IN FEITE. 

4° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
BURGERLI,JKE ZAKEN. - ]\'{IDDEL DAT, WARE 
HE'l' AANGENO:MEN, DE l3E.SLISSING DOOR EEN 
NIE'l' Bl~S'l'REDEN HEDEN ZOU GIGRECH'l'VAARDIGD 
LATEN. - l\1:IDDEL NIE'l' ON'l'VANKELIJK. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND.
BURGERLIJKE OPEISING. - INTERPRETATIE 
VAN HET BEVEL VOLGENS DE GEGEVENS VAN DE 
ZAAK EN ONDER MEER VOLGENS EEN AAN DE 
AKTE EXTRINSIEK GEGEVEN.- INTERPRETATIE 
NIE'l' ONVERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE 
AKTE. - SOUVEREINE INTERPRETATIE. 

1" Het verzoekschritt tot "Uerbrek·ing -moet, 
in lmrgerUjlce zalcen, door een ddvo
caat b'ij het Hot van- verbrelC'ing onde1'
tekend z·ijn; geen wetsbepctling ve-rbiedt 
!lat het rlnn·r twee ad1•ncaten /J'ij het Hot 

van verb1·eking ondm·tekend weze (1). 
(Wet van 25 Februari 1925, art. 9.) 

2° De 1·echter ove1· de grand schendt noch 
het gerechtelijlc contract, noch het ge
loot dat aan de akten die dit contract 
u'it-malcen is verschuldigd, wannee1' hij 
uit de aan z·ijn oo1·deel onderworpen en 
doo·r he-rn vctststaand bevonden teiten 
j-twidische gcvolgtrekkingen afieidt die 
vet·schillen van die wellce de pat·tijen 
he-m voorstellen (2). 

3° 111·ist grondslag in te'ite het middel dat 
op een onjttiste ·inte17Wetatie van het be
streden a1'rest ste-nnt (3). 

4o Is niet ontvanlcelijlc wegens geb1·elc aan 
belang, het rniddel dat, wa1·e het aange
nomen, de beslissing doo1· een niet be
stt·eden reden gerechtvaardigd zou la
ten (4). 

5o Is so1tverein, de inte1'p1·etatie clie de 
rechte1· over de g1·ond aan een bevel tot 
buruerlijke ope-ising geett OtJ grand van 
de andere gegevens van de za1tlc en on
rZe1· rnee·r van een acm de alcte ewt1··in
siek teit, wannee-r 1lie ·inte·rp·retatie niet 
·met de te-r-rnen vwn deze alcte onverenig
liawr is (5). 

(ADOLPHE DE BE'l'HUNE EN CONSOORTEN, T.1° STAD 
BRUSSEL, 2° BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
LANDSVERDEDIGING EN MINISTER VAN JU[STITIE.) 

ARRES11
• 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 28 Juni 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
keid, door de Stad Brussel tegen de voor
ziening opgeworJ?en, en afgeleid uit de 
nietigheid van het verzoekschrift tot ver
breking, wijl het door twee advocaten bij 
het Hof van verbreking in steele van door 
een enkele is ondertekend : 

Overwegende dat, door op straffe van 
nietigheill voor te schrijven dat het ver
zoekschrift tot ver breking en de memorie 
van antwoonl door een advocaat bij het 
Hof van verbreking moeten ondertekend 
zijn, en dat de memorie van antwoord 
van verweerder aan de advocaat van de 
eisende partij moet betekend worden, de 

(1) Zie verbr., 3 Februari 1949 (Ari·. Yerbr., 
1949, biz. 91; Bull. en PASIC., 1949, I, 102). 

(2) Verbr., 16 December 1943 (A•·r. Ye1·br., 
19•!4, biz. 55; Bllll. en PASIC., 1944, I, 117). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
4 Mei 1950 (A>T. Yerb1·., 1950, blz. 556; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 623). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
26 Februari en 9 Juli 1951 (A•·r. Ye•·b•·., 1951, 
biz. 357 en 671; Bull. en PASIC., 1951, I, 42•t en _ 
774). 

(5) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
22 April 1948 (An·. Ye>·b•·., 1948, biz. 233; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 273); 22 Juni 1950 (A1'1'. 
Yedn·., 1950, biz. 650; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 743). 
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artikelen D en 15 van de wet van 25 Fe
bruari 1925 niet verbieden, dat meer dan 
een advocaat bij het Hof van verbreking 
in deze akten tussenkome; dat naar luicl 
dezer artikelen de procedure regelmatig is 
wanneer het verzoekschrift en de memorie 
van antwoord door een advocaat bij het 
Hof van verbreking onclertekend zijn; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
naar recht faalt; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 1101, 1134, 1135, 1315, 131!l, 1320 
van het Burgerlijk Wetboek; 61, 77, 78, 
142, 162, 470 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 10 van de wet van 
12 Mei 1927 ; 99 en 100 van het koninklijk 
besluit van 3 Mei 1939 en 97 van de Grand
wet doordat het bestreden arrest verklaart 
clat de Stad Brussel « inderdaad de ver
richte opeisingen verdeelt ll, dan wan
neer alle in het geding zijnde partijen 
door de akten welke het gerechtelijk con
tract uitmaken, verklaarden of erkenden 
dat de Stad Brussel niet tot die verdeling 
was overgegaan, zodat het hof van beroep 
aldt1s het gerechtelijk contract, en het ge
loof dat aan de akten client gehecht heeft 
geschonden : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond er niet toe gehouden is de juridische 
bewijs,•oering van de ene of de andere 
der partijen aan te nemen; clat hij, met 
dien verstande da t hij alleen op regelma
tig aan zijn oordeel onderworpen feiten 
steunt en niet over een hem niet gevraag
cle zaak uitspraak doet, nit de feiten welke 
hij vaststaand bevindt juridische gevoig
trekkingen vermag af te leiden welke van 
clie welke de partijen hem voorstellen ver
schillen; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
nit de rechtspleging blijkt dat het hof van 
beroep zich over de geldigheid van de op
eising van het litigieuze onroerend goed 
behoorde nit te spreken, voor zoveel inzon
derheid d~ze opeising op grondslag van 
artikel10 van de wet van 12 Mei 1927 was 
geschied;-

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de geldigheid dier opeising aan te ne
men, verklaart dat de Stad Brussel de 
opeisingen overeenkomstig artikel 10 van 
de wet van 12 Mei 1927 verdeeld heeft; 
dat het bestreden arrest, ter staving van 
deze verklaring er op wijst dat de Staat 
de beschikking over het litigieuze onroe
rend goed van de burgemeester der Stad 
Brussel heeft verkregen, dat de last van 
de opeising op de onderscheiden eigenaars 
van de fiatwoningen gelegen in de Wet
straat, nr 235, kwam te rusten; · 

Overwegende dat deze twee feitetl, 
welke noch betwist, noch tegengesproken 
werden, regelmatig aan het oordeel van 
de rechter over de grond waren onderwor
pen, het eerste blijkende nit een docu
ment der zaak, te weten een ontvangbec 

wijs gedagtekend l4 November 1945, en 
het tweede nit het geclinginleidend ex
ploot volgens welk de opeisingen verdeeld 
werden onder zeventien eigenaars of groe
pen van eigenaars, welke onderscheiden 
rechten hadden ; 

Dat er nit volgt dat het bestreden ar' 
rest noch het gerechtelijk contract, noch 
het geloof dat aan de .akten client gellecht, 
heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over llet tweede middel, schending van 
artikelen 1134, 1135, 1315, 1317, 1319, 1320 
van het Burgerlijk Wetboek; 10 van de 
wet van 12 Mei 1927; 99 en 100 van het 
koninklijk besluit van 3 Mei 1939 (Staats
blad van 10 September 1939) en 97 van de 
Grondwet; doordat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de Staat 
(Directie ~·an militaire Gebouwen in Bra
bant), tweede verweerder, op 14 Novem
ber 1945 aan de burgemeester van de 
Stad Brussel, eerste verweerster, een op
eisingsbevel (model 8) toestuurde waar
bij de be$chikking opgevorderd wercl over 
het onroerend goed gelegen vVetstraat, 
ur 235, te Brussel, om de cliensten van 
de veiligheid van cTe Staat er in onder 
te brengen, besliste dat de Stad Brussel, 
in het bezit gesteld van het opeisingsbe
vel van de Staat, de verrichte opeisingen 
verdeelcle, en deze beslissing poogde te 
rechtvaarcligen door de enige reclen dat 
<< de burgemeester in het bezit werd ge
steld van een ontvangbewijs eveneens ge
dagtekend 14 November 1945, waardoor 
de Staat erkent van de burgemeester de 
beschikking over het onroerend goed te 
hebben verkregen ll, dan wanneer het feit 
dat de Staat het ontvangbewijs aan de 
stad heeft overgemaakt geenszins bewijst 
dat de stacl de verplicllting van << verde
ling ll opgelegd bij artikel 10 van de wet 
van 12 Mei 1927 heeft nagekomen, dan 
wanneer de rechter over de grond alzo de 
draagwijdte van het door hem ingeroe
pen geschrift heeft miskend en er van een 
interpretatie heeft verstrekt welke met 
zijn termen onverenigbaar is, zodoende het 
geloof schendend dat aan de akten ver
schuldigd is : 

Overwegende dat in strijd met hetgeen 
in het middel wordt aangehaald, het be
streden an~est niet beslist heeft da t de 
Stad Brussel haar verplichting de opeisin
gen te verdelen nagekomen was door enkel 
te steunen op het geschrift waarbij vast
gesteld werd clat de Staat van de burge
meester de beschikking over het onroe
rend goed heeft verkregen ; 

Dat de bestreden beslissing gemotiveerd 
is door een geheel van beweegredenen 
te weten dat de Staat het opeisingsbevel 
tot de Stacl Brussel heeft gericht, dat 
cleze is opgetreden door het orgaan van 
haar college van bnrgemeester en schepe-
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rien, da t de ope1smg weike het onroereml 
goed gelegen in de "'Vetstraat, n 1• 235, ten 
doel had, op zich zeive een verdeling 
vergde van de Iasten rnstende op de onder
scheiden eigenaars van de flatwoningen 
weike dit vast goed samenstelden, dat deze 
verdeling door de Stad werd behouden, 
dat zij billijk was; dat niet is bewezen 
dat de Stad een andere opeising had kun
nen in aanmerking nemen om aan de doei
einden der opeising te voidoen, namelijk 
het onderbrengen van de diensten van de 
veiligheid van de Staat, en dat de Staat 
de beschikking over het litigieuze onroe
rend goed van de Stacl Brussel verkregen 
heeft; · 

Dat het midclei feitelijke grondsiag 
mist; 

Over het derde middel, schending van 
artikelen 1134, 1135, 1315, 1317, 1.319, 1320, 
1322, 1332 van het Burgerlijk Wetboek, 
van het enig artikei, eerste paragraaf van 
de wet van 4 Maart 1935; van artikeien 2, 
5, 12, 41, n1' 1, ·en 41, nr 3, van het regle
ment over de burgerlijke opeisingen, 
goedgekeurd bij koninklijk besiuit van 
1 Februari 1.938, .en 97 van de Grondwet; 
doordat, na te hebben vastgesteld dat 
eisers in ver breking, alstoen geintimeer
den, bij conclusies besloten tot het verval 
van de opeising van het onroerend goed 
gelegen in de Wetstraat, ur 235, te Brus
sel met ingang van de dag waarop de 
diensten van de veiligheid van de Staat 
overge!!:aan zijn van het Ministerie van 
landsverdecliging naar het Ministerie van 
justitie, het bestreden arrest deze stel
ling afgewezen heeft om de enige reden 
clat het Ministerie van openbare werken 
op 3 Augustus 1.948 « door .een ontvangbe
wijs regeimatig erkend had de prestatie 
welke het onroerend goed, Wetstraat, 
nr 235, te Briissei, ten doei had; van de 
burgemeester der Stad Brussel te hebben 
ontvangen ll, dan wanneer de in het mid
del ingeroepen teksten de burgerlijke 
opeisingen van onroerende goederen af
hankelijk stellen van een door de gemeen
teoverheid te verrichten « verdeling ll 
(welke volkomen gelijk is aan clie vereist 
ter zake van militaire oveisingen), dan 
wanneer het door het bestreden arrest in-

.geroepen ontvangbewijs van 3 Augustus 
1948 geenszins bewijst dat de stad haar 
verplichting van verdeling heeft vervuld, 
verplichting waarvan het nakomen de 
voorwaarcle is voor de gelcligheid cler op
eising, en clan wanneer clerhalve de rech
ter over de grand, cloordat hij de draag
wijdte van het door hem ingeroepen ge
schrift miskent en daarvan een interpre
tatie verstrekt welke met de termen er 
van onverenigbaar is, het geloof geschon
den heeft dat aan deze akte versclmldigd 
is : 

Overwegencle dat, afgezien van het door 
het midclel gecritiseercle motief, het be-

streden arrest zijn beslissing grondt hier
op dat « ingevolge artikel 28 van de wet 
van 1 Juni 1949, de verworven gevoigen 
van de opeisingen gedaan in uitvoering 
onder meer van de wet van 12 Mei 1927, 
en die nouig zijn tot de onderbrenging 
en de werking van de Rijkscliensten van 
kracht blijven, niettegenstaande het te
rugbrengen van het leger op vredesvoet ; 
dat zulks ten deze het geval is, vermits het 
gaat om opeisingen beheffende de dien
sten van de veiligheid van de Staat; 

Overwegende dat, naarclien deze grond 
de gecritiseerde beslissing rechtvaardigt, 
het middel bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is; 

Over het vierde middel, schending van 
artikeien 1101, 1134, 1135, 1311, 131.9, 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, 10 en 11 van 
de wet van 12 Mei 1927, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
vaststellend dat het bevel door de Staat 
aan de Stad Brussel overhandigd << de be
schikking over het onroerenrl goed gelegen 
vVetstraat, nr 235 )) opvorderde «ten eindc 
de diensten van de veiligheid. van de Staat 
er in onder te brengen ll, zomler vast 
te stellen dat de bewoordingen cler aide 
dubbeizinnig zouden zijn of dat een inter
pretatie er van nodig is, en zonder deze 
beslissing door enig extrinsiek fei t te 
rechtvaarcligen, beslist dat bovengemeid 
bevel «mag uitgelegd worden ais wijzen
de op de belangTijkheid van <le loka
len weike de opeising ten doel heeft ll, 
dan wanneer het opei'singsbevel duidelijk 
was, generlei uitleg~ing vergde noch mo
gelijk maakte en dan wanneer bovendien 
de uitlegging welke er van worclt ver
strekt niet met cleszelfs termcn verenig
baar is, zodat het bestreclen arrest aldus 
het geioof heeft geschonclen clat client ge
hecht aan de aide weike voormeid bevel 
nitmaakt : 

Overwegende dat, blijkens de gronden 
van het bestreden arrest, het door de 
Staat aan de Stad Brussel overhandigd 
opeisingsbevel niet behoeft te worden ge
interpreteerd, zoais de eerste rechter had 
gedaan, door clit document van de andere 
gegevens der zaak af te zonderen, doch 
dat het van belang is onder meer het nit 
een ontvangbewijs blijkend feit in aan
merking te nemen dat de Staat de be
schikking over de litigieuze woningsflats 
van de Stacl Brussel heeft verkregen; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
door te onderstrepen dat er grand aan
wezig is om aan het opeisingsbevel van 
de Staat een verschillende draagwijdte toe 
te kennen clan de rechter er aan heeft ge
geven, juist daardoor vaststeit dat deze 
akte een interpretatie vereist; dat het 
anclerzijcls, om de werkelijke betekenis 
van het opeisingsbevei te beoordelen, 
steunt op een extrinsiek feit, te weten clat 
de Staat van de Stacl Brussel de beschik-
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king over het onroerend · goed heeft ver
kregen; 

Overwegende dat deze interpretatie niet 
met de termen van de betwiste akte on
verenigbaar is en dat zij souverein is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

3 Januari 1952. - 1° kamer. - TToor
zUte?·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Yerslaggever, H. Gh·oul. - Gelijlclttidende 
concl·Ltsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse, 
clc Harven, Delacroix en Resteau. 

l e KAMER. - 3 Januari 1952 
1° YONNISSEN EN ARRESTEN. 

BURGERLI.JKE ZAKEN. - CONCLUSIES OVER 
DE GROND. -. ARRES'l' DE PERSOONLI.JKE VER
IlCHJ.JNING VAN DE PAH'l'IJEN BEVELEND. -
GEEX VERPLICH'l'ING AAN DE PAB'l'IJEN 'l'OE 'l'E 
LA'J.'J!;N v06R HET ARREST OVER DE GROND OP

N!ECW i'E CDNCLUDJ.;BEN. 
2° VERKOOP. - VEHKOOP BIJ ITE'r GE'l'AL. 

- EIGENDOM OP DE KOPER. BIJ DE 'l'ELLING 
0\'~;RGEDBAGEN. - TELLING !UE'l' OP 'l'EGEN
HPHAAK ME'l' DE KOPER. VEHRICH'f, - GEL
!HGE 'l'ELLING. 

3° VERKOOP. - VERKOOP BIJ ITE'l' GE'l'AL. 
-- KOOPWAREN NA DE 'l'ELLING 'l'ERUG IN DE 
FABHIEK OVERGEBllACii:or. - 0:1.-fS'l'ANDIOHEID 
:t.ONJJER UITWERKSEL OP DE OVERDRACHT YAN 
DE EIGENDOM OP DE KOPER. 

1° lFnnnee1·, net conclus·ies ove1· de g1·ond, 
het hof vwn be1·oep de pe1·soonl-ijlce ver
schifn·ing vnn cle pn1·tijen bevolen heeft, 
vennng het, nn cUe verschijnin,q oveT de 
ff'I'Ond, ·n-itspntctk te doen, zonde-r vo01·at 
nan pnrt-ijen toe te letten te conclttdeTen 
en opnie?t1V te pleiten (1). (Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, art. 119 
Ikon. besl. nr 300 van 30 Maart 1936, ar-
tikel 7] .) · 

2" De bif het getctl ve1·1cochte lcoopwcwen 
wonlen het eigenclorn van de lcope1· en 
lcomen VOM' dezes ds·ico, wannee1· zif 
z·ijn geteld ,qeweest,· e1· wonlt niet ge
ve·rrJcl dnt cle tell-ing op tegensp1·nalc rnet 
cle kope1· ve1·1·icht zij geweest (2). (Bur
gerlijk Wetboel!:, art. 1585.) 

3" 1-V annee-r bij het getnl ve1·lcoehte lcoop
-wa-ren, nn de telling, tentg in de fnbdelc 
o·prerrJebrncht we·rden, blifft clie omstnn-

(1) Zie Repe-rt. pmt. rlr. belge, v' Compw·~t
ti.on pe1·sonnelle, n' 100. 

(2) Zie DE PAGE, 1'mite flem. de d1·oit civil 
belge, bd. IV, n' 264. 

cligheid zonde1· invloed op het juridisch 
1tit-wm·ksel van de telling, zijnde de over
dmcht vnn de eigendorn op de koper. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1585.) 

(STUCKENS, 'l'. SMEE'l'S.) 

ARRES'l'. 

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

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 119 (gewijzigcl bij artikel 7 van 
het koninklijk besluit n" 300 van 30 Maart 
1936), 342, 343, 462 en 470 (gewijzigd bij 
artikel 22 van hetzelfde besluit) van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
33 van het decreet van 30 Maart 1808 hou
clende politic- en tuchtsreglement voor de 
hoven en rechtbanken, en van cle rechten 
cl_er vcrdediging, doordat het bestreden 
arrest uitgesproken werd nadat de zaak 
in beraad was genomen geweest aanstoncls 
na de persoonlijke verschijning der par
tijen (bevolen bij voorbereidend arrest 
van 25 Janual'i 1949) ter zitting van 28 Fe
bruari fl'J49, zoncler !lat een van hen, en 
in elk geval zonder dat eiser na deze ver
schijning conclusHin had genomen, aange
maand was geweest of zelfs in de gele
genheid was geweest er te nemen, clan 
wanneer llet llof van beroev Hlechts wette
lijk uitsvraak yermoeht te doen indien, 
na de bevolen persoonlijke verschijning, 
nadat de partijen onder meer over de uit
slagen van dezelve tegenspraak hadden 
geconcludeerd, of inclien cle partij welke 
zulks niet zou hebben gedaan, er toe aan
gemaand geweest was, zodat het Hof zijn 
arrest heeft geveld zonder da t, na de be
volen maatregel van onderzoek, de zaak 
opnieuw wettelijk voor dit hof aanhangig 
zij gemaakt geweest en zonder dat zij in 
regelmatige staat van wijzen was : : 

Overwegcnde dat uit cle processtukken 
blijkt dat ter zitting van het hof van be
roep van12 Jamuiri 1949, de pleitbezorgers 
der partijen ov t~genspraak over de grond 
hebben geconcludeercl, clat de advocaten 
hebben ge11leit en dat het Hof de zaak in 
beraad heeft gehouden om er naclien uit
spraak over te doen; 

Dat op 25 Januari 1949, de rechter in 
hoger beroep, oordelend dat het voor de 
beslechting van het gescllil van belang 
was de partijen te horen, beval dat zi.i 
zouden verschijnen, hetgeen ter zitting 
van 28 li'ebruari 1949 geschiedde ; 

Overwegencle dat noch uit de bestreden 
beslissing, noch uit llet naar aanleiding van 
cle uitvoering van deze onderzoeksmaatre
gel opgemaakte vroces-verbaal blijkt dat, 
behalve de partijen, wier aanwezigheid 
wordt vastgesteld, de pleitbezorgers en 
advocaten der partijen gebruik zouden ge-
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maakt hebben van het recht hun verleend 
bij artikel 119 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering (gewijzigd bij ar
tikel 7 va)l het koninklijk besluit num
mer 300 van 30 Maart 1936) de verschij
ning bij te wonen, en onderscheidenlijk 
zouden g-econcludeerd en gepleit hebben, 
of zelfs dat hun niettegenstaande hun 
verzoek niet toegestaan zou geweest zijn 
te concluderen en te pleiten; 

Overwegende dat het middel er aan het 
hof van beroep een grief van maakt de 
zaak na de verschijning in beraad te heb
ben genomen en de bestreden beslissing te 
hebben gewezen zonder dat de partijen in 
staat werden gesteld conclusies te nemen; 

Overwegende dat blijkens artikelen 342 
en 343 van het Wetboek van bi1rgerlijke 
rechtsvordering de rechter, wanneer de 
zaak in staat van wijzen is, het vonnis 
niet mag uitstellen; 

Overwegende anderzijds dat artikel 119 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering niet voorziet, zoals artikelen 
286, 299 en 321 van hetzelfde wetboek in 
verband met andere maatregelen van Oll
derzoek, uat 11a de persoonlijke verschij
ning cler partijen ue zitting op een een
voudige akte wordt voortgezet nadat de 
meest naarstige partij het proces-verbaal 
ten blijke van de uitvoering van het be
volene heeft doen betekenen, welk pro
ces-verbaal in zake zelfs niet verplichtend 
behoeft te worden opgemaakt; 

Dat hieruit volgt dat voor het hof van 
beroep geen verplichting bestoncl na de 
verschijning- aan de partijen toe te laten 
te conclucleren en opnieuw over de grond 
te pleiten; _ 

Dat de bestreden beslissing de in het 
midclel aangehaalcle wetsbepalingen niet 
heeft geschonden, dat het midclel naar 
recht faalt · 

Over het 'tweede middel, schencling van 
artikelen 1138, 1140, 1239, 1302, 1583, 1585 
en 1586 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, cloorclat om op aan
legger het risico te leggen van het op 
19 April 1943 bij toeval te loor gaan van 
vervangbare zaken, in zake emmers, welke 
hem bij het getal door verweerder wer
den verkocht en om hem clienvolgens zijn 
vordering tot teruggave van de reeds ge
kweten prijs te ontzeggen, het bestreden 
arrest hierop steunt dat verweercler op 
17 April 1943 de verkochte emmers zou 
onclerkencl hebben door ze te tellen en 
door ze buiten de magazijnen van de 
fabriek te brengen waar ze opgeslagen 
waren, en zulks bij afwezig·heid van aan
legger of van een gevolmachtigde van 
deze; 

1° Dan wanneer, om de overgang op de 
koper van het risico van het teloorgaan 
der verkochte vervangbare zaken te vol
trekken, tle onderkenning in de aanwezig-

heid van de koper of van diens gevol
machtigcle client te worden verricht; 

2o Dan wanneer de emmers welke, val
gens het arrest, slechts op 17 April 1943 
door het uitgaan van de inagazijnen van 
de fabriek werden onderkencl, op clezelfde 
dag in cleze magazijnen werden terugge
bracht en claar op 19 April 1943 ten ge
volge van inbeslagneming verloren gin
gen, waaruit voortvloeit clat, aangezien 
de emmers alzo opnieuw in clezelfde staat 
van onbepaaldheid als v66r 17 April 1943 
waren geplaatst, de onderkenning er van 
in elk geval had opgehouden en ten clage 
van het teloorgaan ten nadele van de ko
)ler geen uitwerking kon voortbrengen; 

3° Dan wanneer het arrest althans dit 
ophouclen der onderkenning v66r het te
loorgaan enkel afwijst om de reclen « dat, 
naar het schijnt, de vier duizencl emmers 
wel de enige waren die zich in de fabriek 
bevonden ll, grond wnarvan het twijfelencl 
karakter niet aan het bij artikel 97 van 
de Gromlwet vereiste beantwoort en welke 
overigens met het ontbreken van· motive
ring gelijkstaat omdat hij de verklaring 
van het arrest tegenspreekt, te weten dat 
de onderkenning welke het laat gelden en
kel voltrokken werd door het buitenbren
gen van de emmers uit de magazijnen van 
de fa briek : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat volgens urtikel 1585 

van het Burgerlijk Wetboek, de bij het 
getal verkochte koopwaren het eigendom 
van de koper worden en voor de risico op 
deze overgaat wanneer zij, zelfs vooraleer 
te wonlen gelevercl, zijn g-eteld geweest; 

Overwegencle dat deze wetsbepaling niet 
vergt dat, opclat de telling zulke gevolgen 
voortbrenge, dezc handeling op tegen
spraak met de koper of met dezes gevol
machtigde verricht zij geweest; 

Overwegencle alzo dat de telling, voor
afgaancle en essentiele voorwaarcle voor 
de overclracht van !let eigenclom, niet mag 
verwarcl worden met de iclentificering of 
met de on<lerkenning, begrippen welke 
etymologisch aan artikel 1585 van het 
Burgerlijk Wetboek vreemcl zijn, noch 
vooral met de levering : dat cleze, zoals 
uitclrukkelijk vermeld ·i-n fine van het
zelfde artikel, door de koper mag worden 
geeist en dat de niet-uitvoering er van tot 
schadevergoeding aanleiding geven kan ; 

Overwegende dat dit onclercleel van het 
micldel naar recllt faalt; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende clat de voorziening in clit 

onllercleel het bestreden arrest Verwijt 
te hebben beslist dat, daar de em
mers op 17 April 1943 in de fabriek te 
Gilly door de verkoper met meclewerking 
van het personeel cler fabriek geteld waren 
geweest, cle eigenclom en de risico's er van 
op de aankoper zijn overgegaan, dan wau
neer de koopwaren, welke men op die dag 
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niet had kunnen vervoeren, terug in de 
fabriek werden binnengebracht, zodat de 
handeling van telling en de uitwerkselen 
er van als nul en van gener waarde die
nen te worden beschouwd; 

Overwegende dat de telling, waarvan de 
werkelijkheid niet in twijfel wordt ge
houden, ofschoon zij buiten de aanwezig
lleid van de koper of van dezes gevolmach
tigde verricht werd, regelmatig is ge
schiecl, zoals hier te voren vermeld wordt; 
dat zij hanr gelcligheid niet heeft verloren 
om de rellen dat de emmers na de hande
ling terug in de fabriek werden binnen
gebrncht; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat in cUt onderdeel de 

voorziening er aan de bestreden beslissing 
een grief van maakt te hebben aangeno
men clat de identificering van de koop
waar, gedaan voor dat ·de vijand beslag 
er op had gelegd haar geldigheid heeft 
behouden, vermits << naar het schijnt, de 
vier cluizend emmers wel de enige waren 
die zich in de fabriek bevonden >>, grond 
met een twijfelend karakter welke niet 
aan !let bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste beantwoorclt; dat trouwens deze 
grond de verklaring van het bestreclen ar
rest tegenspreekt, te weten dat de onder
kenning welke het laat gelden enkel door 
het buitenbrengen van de emmers nit dema
gazijnen van de fabriek tot stand kwam ; 

Overwegende dat artikel 1585 van het 
Burgerlijk Wetboek niet de onderkenning 
van de koopwaren bed<Jelt maar de telling 
er van, welke, volgens de rechters over de 
groncl, door de verkoper met de hulp van 
het personeel der fabriek verricht werd ; 

Dat de aldus volvoercle handeling aan 
de vereisten van artikel 1585 van het Bur
gerlijk Wetboek voldoet en clat bijgevolg 
de gecritiseercle grond, naar welke er in 
de opslagplaatsen der fabriek geen andere 
emmers voorhanden waren clan de getelcle, 
als overbodig en dienvolgens zoncler be
lang voorkomt; 

Dat clit onclerdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

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

3 Januari 1952. ~ 1° kamer. -· l'ooT
zitte-r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Demoulin. - GeZijlclui
dende conclttsie, H. Colarcl, aclvocaat-ge
neraal. Pleiters, HH. Van Ryn en 
Simont. 

2° KAMER. - 7 Jauuari 1952 
1° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCRUL

DIGD GELD OF. ~ S'l'RAFZAKEN. - BEWEERDE 
SCRENDING IN EEN OVERTOLLIGE VASTSTELLING 

VAN RET ARREST. - MIDDEL VAN BELANG 
ONTBLOOT. 

2° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
STRAFZAKEN. J\IIIDDEL RET ARRES'l' 
EEN VERKEERDE INTERPRE'l'ATIE VAN EEN 
WE'l'SBEPALING VERWIJTEND. - DISPOSITTEF 
GERECRTVAARDIGD BLIJVEND, WARE DE DOOR 
RET MIDDEL GESTELDE INTERPRETATIE JUIST. 
- :&fiDDEL NIE'l' ONTVANKELI.JK. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VAST
STELLING DAT EEN MEDEBEKLAAGDE VERKLAARD 
REEF'l' ALLEEN BESLISSINGEN GE'l'ROFFEN TE 
HEBBEN. - VASTSTELLING DAT, VOLGENS DE 
GEGEVENS VAN HE'£ ONDERZOEK, AANLEGGER, 
VANAF EEN BEPAALD TIJDSTIP, OOK ZEKERE 
BESLISSINGEN GE'fROFFEN HEEFT.- GEEN TE
GENSTRIJDIGE VASTS'l'ELLINGEN. 

4° GEVAARLIJKE OF ONGEZONDE 
INRICHTINGEN. - AANVRAAG OM VER
GUNNING. - VERPLICRTING NIET AAN DE 
EIGENAAR VAN RET GEBOUW, MAAR AAN DE 
EXPLOITANT VAN DE INRICRTING OPGELEGD. 

5o GEYAARLIJKE OF ONGEZONDE IN
RICHTINGEN. - INRICRTING DOOR DE 
STAAT OPGERICRT OF IN BEDRIJF GESTELD. -
AANVRAAG OM VERGUNNING. - YEBPLICRTING 
RUSTEND OP RET DEPARTEllfEN'l' DAT DE IN
RJCRTING OPRICRT m' EXPLOITEERT. 

Go UITYOERENDE MACHT. - MINJS
TERIE VAN OPENBARE WERKEN. ~ BEVOEGDRE
DEN BETREFFENDE DE GEBOUWEN VAN DE STAAT. 
- BESLUIT VAN 23 OcTOBER 1946. - VER
SCRILLENDE CONCESSIES EN VEBGUNNINGEN. -
BETEKENIS VAN DIE TERMEN. 

7o UITYOERENDE MACHT. - MINIS1'E
RIE VAN OPENBARE WERKEN. _:__ BEVOEGDRE
DEN BETREFFENDE DE GEBOUWEN VAN DE STAAT. 
- BESLUIT VAN 23 OCTOBER. 1946. ~ J\IIAA'l'
BEGELEN TER VOORKOMING VAN BRANDGEVAAR. 
- BETEKENIS VAN DIE TERMEN. 

1 o .Is vc6n belang ant bloat het micldel aan
voe!·encl dat een vaststelling van het a~-
l'est het aan een akte versch~tldigd oe
loof sohendt, clan wa .. nneer d1e vaststel
ling overtolUy is, het rlispositief zijnde 
wettelijk ge!'echtvacwdigcl cloo'r andere 
vnststellinyen (1). 

2" Is niet ontvanlceUjk het middel, dat 
het arrest een ve1·1ceeTde intei'JJI'etatie 
van een wetsbepaling ve!'wi;jt, dan wan
neer, ware de cloor het middel vooT.IJe
stelcle inte1'1JI'etatie j1tist, het rUspositief 
van het a1Yest niettemin wettelijlc ge
rechtvaanligd zou blijven (2). 

3" Er bestaat geen tegenstdjdigheid in de 
1'edenen van een nn·est clat vaststelt, 
enerZ'ijds, clat een medebelclaagde ver-

(1) Verbr., 12 Mei 1949 {.tb•r. Ve1•br., 1949, 
biz. 313; Bull. en PAsrc., 1949, I, 352) ; 5 No
vembre 1951 (A1'1'. F erb1·., 1952, biz. 102; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 111). 

(2) Verbr., 12 Mei en 16 Juni 1949 (A1·r. 
Ye1•b1·., 1949, biz. 313 en 397; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 352 en 447). 
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Jclaard heeft alleen beslissingen get·rof
fen te hebben en, ande·rzijds, dett, vol
g(ms de gegevens vwn het onderzoelc, de 
aanlegger in verbreking, vanaf een be
Pa.ald tijdstip, oolc besUss·ingen getrof
fen heeft. 

-4° De verzJlichting de ve·re·iste ve1·gunning 
aan te vntgen om, in een gebouw, een 
als gevaaTlijlc, ongezoncl of hindeTlijlc 
ingecleelde i1wichting op te Tichten of te 
ve1·ancleren is n:iet aan de eii;enaar van 
het gebo11ow, mawr aan cle exploitant van 
de in·r·ichf'ing opgele{fcl. (Koninkl. besl. 
van 10 Augustus 1933, besl. v. d. Regent 
van 11 Februari 1946, art. 3 en 25 van 
titel1 van het eraan gehecht reglement.) 

:r;o Wannee1· een als gevaaTlijk,, ongezoncl 
of h'inclerlijlc in{fecleelcle in1"ichtin{f door 
1Ze Stant op{fe1"'icht of in beclrijf r1esteld 
wonlt, n~ost de vertJUchtin{f om de ve1·
eiste ver{f1tnning cutn te vra,gen op het 
departement dctt cle indchtin{f ozJricht of 
exploiteert. (Koninkl. besl. van 10 Au
gustus 1933, gewijzigd door clit van 
:n Maart 1939, art. 21, 22 en 23; besluit 
v. · d. Regent van 11 Februari 1946, 
art. 17 van titel 1 van het eraan gehecht 
reglement.) 

fj 0 Wnn·r n1·tilcel 2, 9°, van het besluU van 
1Ze Regent van 23 October 1946, cle be-
1Joegclheclen beketfencle de gebonwen 
van de Sta.nt op liet ll1·iniste1·ie van open
ba·re we1"lcen samenb1·engencl, beschilct 
1Zat cUt de1nwtement gelnst ·is << met cle 
ve•rschillencle concess·ies en ve1·gunnin
gen ll na:1117amule cUe gebonwen, wonlen 
floor flie te1·men becloelfl cle vergnnningen 
betTettencle cle bo·nw, cle vernncleTing, cle 
_qescldktmalcing of het betrelclcen van 
deze gebouwen, fnctct'l" niet clie nctn{fannde 
1Ze beclr'i,jvigheicl wellce cloo1· de betrelc
lce1· ii~o {feZef!cle f!Cbot~owen wonlt ttit{fe
oefencl. 

.7° Wactr aTtUcel 2, 10°, vnn het beslttit van 
1Ze Re{fent van 23 October 1946, de be
voegclheclen bet1"etfencle cle gebottwen 
van cle Stant op het Depcwternent vnn 
openbnre werlcen samenbTengencl, cle last 
« orn mnntreaelen te tre[fen te1· vo01'
lcomin{f vnn b1"anclgevna1· ll acm het Jlii
nisterie vcm ozwnbcM·e werlcen ople,qt, 
wm·dt met clie terrnen becloelcl de last 
orn cle ve1·e·iste veiUghe·iclsmaat·regelen te 
nemen ten e·inde lwaniZ ·in cl·ie aebottwen 
te ve1·rnijden, maar n·iet clie om cle wet
telijke ve1·eiste vermmning ctan te vnt
,qen owlat cle bet1·elclcer van een {febom.v 
er een bec!orijviglwicl moge 1titoejenen, 
welke bntnclgevcwr meclelwenat. 

(KUYPERS.) 

, ARRES'f. 

HET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Maart 1951 .door het Hof van 
oeroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 

VERBR., 1952. - 14 

artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 418, 419, 420 van het Straf
wetboek, 2 en 6 van de wet van 5 Mei 1888, 
betreffende het toezicht over de gevaar
lijke, ongezoncle of hinderlijke inrichtin
gen, 97 van de Grondwet, doordat om te 
trachten de persoonlijke verantwoorclelijk
heid van aanlegger te rechtvaardigen in de 
feiten, dwalingen of nalatigheden welke, 
naar de rechter over de grond, de oorzaak 
van de brand van het Ministerie van 
openbaar onderwijs zouden zijn, en welke 
aldus de strafrecllterlijke verantwoorcle
lijkheicl van aanlegger zouden medebren
gen, het bestreden arrest, onder meer, ge
wag .maakt van de omstandigheid dat, bij 
brief van 22 Maart 1946 aan hem door 
beklaagcle Rigot, naar beweerd wordt, 
toegezonclen, de aanclacht van aanlegger 
gevestigd zou geweest zijn op de noodzake
lijkheid van een vergunning en van een 
onderzoek « cle commodo et incommodo ll, 
ten eincle, wat de opslagplaats van de liti
gieuze films aangaat, de wetsbepalingen 
betreffende de gevaarlijke, ongezonde en 
llinclerlijke inrichtingen na te leven, het 
arrest bovendien uit tleze mecledeling van 
beklaagde Rigot afleidencl clat aanlegger 
« van de zaak van de films zowel door 
Rigot als door Wouters kennis kreeg ll, 
clan wanneer de brief waarop het arrest 
alzo zinspeelt en welk het uitdrukkelijk 
als het stuk 237 van het strafdossier zijnde 
vermelclt, in feite niet aan aanlegger, 
maar a an de algemene directeur W ou
ters gericht werd; cloorclat de alzo be
gane dwaling door llet hof van beroep bij 
schencling van het geloof dat verschuldigd 
is aan de vermeldingen van het kwestieus 
stuk, wat cle werkelijke geadresseerde 
van de brief van 22 Maa:rt 1948 aangaat, 
in feite cle gehele motivering van de be
streden beslissing ongeldig heeft gemaakt, 
niet alleen wat bewuste· verwaarlozing 
door aanlegger van cle vermelde regle
mentaire bepalingen aangaat, maar ook 
wat zijn verantwoorclelijkheid betreft in 
zover deze zou volgen uit de bewuste be
slissing welke hij zou genomen hebben om 
persoonlijk een betwisting of geschil te be
slechten, hetwelk naar beweerd wordt, 
tussen de beklaagde Rigot en de heer 
·wouters zou opgerezen zijn en clat dezen 
eenparig hem zouclen gevraagcl hebben te 
beslechten : 

Overwegencle, enerzijcls, dat indien het 
arrest nit de in het middel bedoelde brief 
afleiclt dat aanlegger zo door Rigot als 
door Wouters van de kwestie van de films 
kennis kreeg, het ook hierop_ wijst dat, 
bij getlurencle het onderzoek gedane ver
klaringen, stukken 2G1 en332, het is te zeg
gen .door andere stukken clan de brief van 
22 Maart 1946, bewezen is dat aanlegger 
tussen Rigot en Wouters beslissen moest 
en dat hij het cluidelijk op hem nam dit 
te doen; 
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Overwegende, anclerzijcls, uat de dwa
ling of de onwetenclheid die de strafbaar
heid uitsluit, de onoverwinnelijke dwaling 
of onwetendheid is; 

Overwegende dat het arrest, om te be
slissen, dat aanlegger geen onwetenclheicl 
mocht inroepen welke strafbaarheicl uit
sluit, niet aileen vaststelt clat Rigot zijn 
aamlacht heeft gevestigcl op de wetsbe
palingen betreffende de gevaarlijke en on
gezoncle inrichtingen maar ook clat aan
legger « deze bepaling kon kennen met 
een · wetboek te raaclplegen 11 ; dat deze 
laatste vaststelling, aileen, de beslissing 
rechtvaarcligt dat aanlegger in geen on
overwinnelijke onwetendheid heeft ver
keercl; 

Waaruit volgt dat de door llet middel 
beweerde schending van het geloof dat 
aan gezegde brief is verschuldigd, ware 
zij bewezen, de verbreking van het dis
positief van het arrest niet zon kunnen 
metlebrengen en dat het micldel clienvol
gens, niet ontvankelijk is; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 26 
van het koninklijk beslnit van 30 Decem
ber 1925 houclende nieuw organiek regle
ment van het hoofdbestuur van bet Minls
terie van kunsten en wetenschappen, 1 
en 2 van het besluit van de Regent van 
11 .Tuni 1945, gezegd reglement wijzigencle, 
418, 419, 420 en 519 van het Strafwetboek, 
2 en 6 van de wet van 5 Mei 1888, door
<lat het bestreclen arrest ten onrechte ten 
laste van aanlegger lleeft weerhouclen als 
een beweerd rechtvaarcligend bestanddeel 
van zijn persoonlijke verantwoorclelijk
heid in de feiten, dwaling of nalatigheden 
clie, volgens de recllter over de grond, de 
brand van het Ministerie van openbaar 
onclerwijs zoutlen veroorzaakt hebben, 
llet feit dat hij een deel van de verant
woordelijkheid zou dragen in de tekort
komingen of nalatigheden ten Jaste van 
beklaagcle Rigot vastgesteld nit hoofde 
van de door ·hem gebrachte wijzigingen 
ann de oorspronkelijk toegelaten opslag
plaats van films en, onder meer, wegens 
het cc nieuw gevaar 11 door hem voortge
bracllt ten gevolge van het 11laatsen, in 
het lokaal zelf waar de films opgestapeld 
waren, van een oprollingstafel cc alsook 
wegens de door hem bevolen cc behancle
lingen 11 van films, noocllottige onvoorzich
tigheclen waarvan het arrest doet opmer
ken dat zij cc in oorzakelijk verband met 
cle ramp staan 11, clan wanneer, anclerzijcls, 
in feite vastgesteld wercl dat beklaagcle 
Rigot op zich heeft genomen de oorspron
kelijke opslag van films in een aanzien
lijke verhouding te vermeercleren zonder 
clat hij cc het gepast achtte daarvan de 
hoge ambtenaren te verwittigen die zich 
met de eerste overbrenging bemoeid had
den 11, en clat, clam· hij het plaatsen van 
een beschermingapparaat niet kon beko-

men, hij nagela ten heeft, .niettegenstaande 
de ernst van de toestancl, cc opnieuw zijn 
oversten en, in het bijzonder, de secre
taris-generaal, te verwittigen, zoals hij 
het geclaan had wanneer de films overge
bracht werclen 11 ; doordat het bestreden 
arrest, allwewel het uitclrukkelijk aan
neemt clat de vragen opgerezen door de 
stichting en het handlla ven van een be
waarplaats voor films in het :Wlinisterie· 
van openbaar onderwijs, buiten de aclmi
nistratieve bevoegclheid van, aanlegger vie
len, niettemin geoorcleeld heeft zijn per
soonlijke verantwoordelijkheicl te mogen 
afieiclen van de vermelde ten laste van 
beklaagde Rigot vastgestelde tekortkomin
geil en nalatigheden en clit, onder voor
wemlsel dat, claar llij, in het begin, de be
weerde beslissing had getroffen de film~ 
in de lokalen van het Ministerie te be
houden, hij ertoe verplicht zou geweest 
zijn, cc de zaak in het zicht te houden, 
en zich door een persoonlijk en voortdn
rend toezicht te verzekeren,' dat lmt 
gevaar waarvan hij zegde bewust te zijn 
op het minimum wonle gebracht, het 
arrest hem zelfs verwijtencle <c de zorg 
voor cle veiligheirl a an andere ambtena
ren 11 overgelaten te hebben, en <c een ver
slag bevolen te hebben aangaancle het feit 
dat de veiligheidsmaatregelen g·etroffen 
waren 11, clan wanneer, overeenkomstig 
vermelde organieke beschikkingen welke
de werking van de cliensten van het Mi
nisterie van openbaar onderwijs beheer
sen, inclien de ulgemene bestuurders en de 
verscheidene clienstlloofden, elk wat hun 
betreft, de leicling van en de verantwoor
delijkheid voor het werk van cle onder 
hun sta an de ambtenaren en beambten 
hebben, gezegcle regel daarentegen niet 
van toepassing is op aanlegger die, in 
zijn lloeclanigheid van secretaris-generaa l 
van het departement, sinds de stichting
door het besluit van de Regent van 11 Juni 
1945, van een algemene directie aan het 
secretariaat-generaal, geen dienst meer 
rechtstrec~ks onder zijn bevel had, vom· 
de beclrijviglleifl waarvan hi.i, onder om 
het even welk opzicht ook, kon veran1·
woorclelijk worden gesteld ; 

Overwegemle dat de door het arrest aan 
aanlegger verweten fouten deze zijn : 
1 o cc een weclerrechtelijke beslissing ge
troffen te hebben, 't is te zeggen zoncler 
clat de wettelijke vereiste vergunning ver
kregen of zelfs aangevraagcl wercl ; 2° na 
cleze beslissing genomen te hebben wellw 
hi.i wist clat zij gevaar voor llet personeel 
van het Ministerie van openbaar onder
wijs opleverde cc zich door geen voort
clurencl en persoonlijk toezicht verzekercl 
te hebben clat de gevaren 011 hun minimum 
waren geb~·acht ll ; 

Overwegencle dat de eerste van deze 
fouten onafhankelijk is van de vraag te 
weten of de door aanlegger getroffen be-
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:slissing, volgens het organiek reglement 
van het Ministerie van openbaar onder
wijs, binnen zijn bevoegdheden of binnen 
-deze van een andere ambtenaar van het
zelfde ministerie viel ; 

Overwegencle clat de tweede font niet 
· noodzakelijk onderstelt dat aanlegger de 
macht heeft gehad om bevelen aan andere 
ambtenaars te geven ; 

Dat uit het arrest zonder dubbelzinnig
heid voortvloeit dat, indien de gevaren, 
welke voor het personeel uit de door Kuy
pers zelf genomen beslissing voortkwa
men, niet tot een minimum waren ge
bracht, aanlegger als plicht had deze be
.slissing in te trekken; 

Waarnit volgt dat, zelfs hadden de in 
bet middel bedoelde besluiten van 30 De
cember 1925 en van 11 Juni 1945, de clraag
wijdte welke aanlegger hun geeft, het dis
positief en de motieven niet.temin wette
lijk zouden blijven; 

Dat het micldel niet kan worden aan
·genomen; 

Over het dercle middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 418, 419, 
420, 5Hl van het Strafwetboek, 2 en 6 van 
-de wet van 5 Mei 1888, doordat het bestre
clen arrest, alhoewel het verklaart flat 
« van me~~t af aan de films in het Ministe
rie de zaak van Rigot waren; dat hij 
erkent claarover rechtstreeks met cle 
achtereenvolgende ministers gehandeld te 
hebben; ~lat men, in deze omstandigheden, 
andere ambtenaren niet kan verwijten 
zich over een zo angstvallig en zo sterk 
b<ewaal•t domein niet bekommerd te heb
ben ll, clat Higot, intussen leider gewor
den van de kinematographische dienst, 
« deze met een volle onafhankelijkheid 
leidt en dat zijn hybridische toestand, 
enerzijcls, de bescherming welke hij ge
niet, anderzijds, hem een vrijheid van 
hanclelingen verlenen, waarvan al de door 
hem gedane voetstappen het bewijs leve
ren l>, clat dezelfde Rigot erkend heeft dat 
<< !Jij alleen beslissingen heeft getroffen 
wat de films aangaat >l, niettemin aanleg
ger strafrechtelijk verantwoorclelijk voor 
de gevolg·en van de litigieuze brand heeft 
erkencl om, wat de films nangaat en in 
zijn hoeclanigheicl van « ambtenaar ll, ter
zelfdertijcl zekere beslissingen genomen te 
hebben of nagelaten te hebben zekere an
rlere te nemen; doordat de beweegredenen 
van het bestreclen arrest alzo met een 
klaarblijkelijke strijdigheid zijn aange
tast welke met een gebrek aan motivering· 
gelijk staat : 

Overwegende clat de beschouwingen van 
llet arrest, waarop in het eerste cleel van 
het midclel gewezen worclt, enkel het be
honden ,-an films cloor Rigot, betreft 
wanneer bet grondgebied bevrijd werd; 

Overwegencle (Jat, in de motieven ver
melcl in het tweecle deel van het micldel, 
het arrest niet vaststelt clat Rigot werke-

lijk de enige is geweest om wat de films 
aangaat beslissingen te treffen, en dit tot 
op de dag van de feiten welke de betich
tingen uitmaken; dat het hof van beroep, 
om de verclecliging van Rigot te beant
woorclen volgens welke deze « geen macht 
had bezeten ll, hierop wijst dat hij zelf, in 
het begin van het onclerzoelc erkencl heeft 
alleen te zijn geweest om beslissingen te 
treffen; 

Overwegencle dat er geen tegenstrijclig
heid bestaat in de vaststelling, enerzijds, 
clat Higot alleen verantwoorclelijk is voor 
hetgeen tot 29 Maart 1946 beslist of ge
daan werd, en anclerzijds, clat van clit 
ogenblik af aanleggers verantwoorclelijk
heicl ook bij de zaak betrokken wercl ; 

Overwegende dat het arrest zich even
min tegenspreekt waar het beslist dat, 
hoewel Rigot in het begin van het oncler
zoek verklaard had alleen beslissingen ge
troffen te llebben, aanlegger ook, maar 
vanaf Maart 1946, zekere beslissingen 
heeft genomen en zekere na lat.igheclen 
heeft begaan : 

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

-artikelen 2 en 6 van de wet van 5 Mei 
1888 betreffencle het toe-zicht over de ge
vaarlijke, ongezoncle en hinclerlijke ge
stichten, alsook van artikelen 418, 419, 
420 en 519 van het Strafwetboek ; van 
artikelen 1 tot !i, 12, 21 tot 23 en 29 van 
llet koninklijk besluit van 10 Augustus 
1933 betreffencle de politic over de als ge
vaarlijk, ongezon(l of hinclerlijk inge
cleelcle inrichtingen (gezegcle artikelen 21 
en 22 gewijzigd geweest zijncle door het 
koninklijk besluit van 31 Maart 1939), 
1, 3 tot 6, 14, 17 en 19 van het algemeen 
reglement voor arbeiclsbescherming, goecl
geke\lrcl bij besluit van de Regent del. 
11 Februari 194!i, 2 en 3 van dit laatst 
besluit (gezegcl artikel 3 gewijzigd ge
weest zijncle bij besluit van de Regent 
del. (j Juli 1946, 1, 2 en 6 van het besluit 
van de Regent del. 23 October 1946 tot het 
samenbrengen in het Departement van 
openbare werken van de bevoegdheden be
treffencle de Rijksgebouwen, doorclat het 
bestreden arrest ten onrechte aanlegger 
veroorcleelcl heeft om persoonlijk ver
zuimcl te hebben, betreffencle de litigieuze 
opslag van films, de bepalingen na te le
ven aang·aancle de oprichting, verancle
ring of verplaatsing cler gevaarlijke, on
gezoncle of hinclerlijke inrichtingen, zo
wel door het voormeld koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1933 als door het voor
melcl algemeen reglement voor de arbeids
bescherming voorgeschreven en {]eze in
brenk op · gezegcle reglementaire bepalin
gen heeft a angezien als een van de be
stancldelen van de te zijnen laste weer
houclen wanbeclrijven van onvrijwillige 
docling en van onvrijwillige slagen of ver
wonclingen, en doorclat, om er alzo over -
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te besli.ssen, het bestreden arrest essen
tieel bierop steunt dat, wanneer een mi
nisterieel departement in de uitoefening 
van zijn zencling het nuttig oorcleelt een 
gevaarlijke, ongezoncle of hinderlijke in
richting te vestigen, « bet aan dit bebeer 
toebeboort bet koninklijk besluit van ver
gunning door tussenkornst van het Minis
terie van arbei<l en van sociale voorzorg 
te cloen nernen.,,, het Ministerie van open
bare werken in zijn hoeclanigheid van al
gemeen agent van de Staat slecbts tussen
kornenc1 voor al wat de gebouwen betreft, 
ten eincle de vereiste vergunningen aan te 
vragen, in bet geval waarin, handelende 
in gezegde lloedanigheid, het zich voor
neernt <<in de loop van een bouwwerk, van 
een berstelling of van een verandering, 
dergelijke inrichting voor rekening van 
een ancler departernent 011 te richten ,,, dan 
wanneer, overeenkomstig de bepalingen 
van voormeld besluit van de Regent del. 
2.'-l October 1946 (op 15 Februari 1946 met 
terugwerkende kracbt in voege getreden) 
llet nan het Departernent van openbare 
werken, ermede belast al de lokalcn welke 
de diensten van de Staat . nodig heb
ben te hunner beschikking te stellen, 
behoort « aile rechten nit te oefenen en 
al de plichten op zicb te nernen die op 
de eigenaar rusten '' daarin uitdrnkkelijk 
begTe]1en «de verschillende concessies en 
vergnnningen betreffende de gebouwen 
onder beheer van de Algemene clirectie 
der gebouwen " alsook de « maatregelen 
ter voorkoming van brandgevaar "• de 
bedoelde 'teksten voor het overige te dien 
opzichte geen onderscbeic1 makend tussen 
bet geval waarin het initiatief voor de 
instailatie van de inrichting, betwelk de 
toekenning vereist van een voorafg·aande 
vergunning, van een ander bebeer uitgaat 
dan dat van openbare werken, en llet ge
val waarin het voorstel uitgaat van dit 
laatste ministerie en gedaan wordt tij
dens een bouwwerk, herstelling of ver
andering door dit ministerie uitgevoerd 
voor rekening van een ander departe
ment: 

Overwegende dat de verplichting de 
wettelijk vereiste vergunning aan te vra
gen voorzien door de artikelen 1 en 16 van 
het koninklijk besluit van 10 Augustus 
1933, 3 en 25 van titel I van het algemeen 
reglement op de arbeirlsbescherming, goed
gekeurd bij besluit van de Regent del. 
11 Februari 1946 en gewijzigd door llet 
besluit van 6 Juli 194() niet aan de eige
naar van bet gebouw waarin zich een als 
gevaarlijk ingedeelde inrichting bevindt, 
maar aan de exploitant van de inrichting 
wordt opgelegd; dat llet zowel uit ar
tikelen 21, 22 en 23 van het koninklijk 
besluit van 10 Augustus 193R, gewijzigd 
door clit van 31 Maart 19'39, als nit arti
kel17 van bet algemeen reglement goedge
kem·d door bet besluit van 1.1 I<'ebruari 

1946 blijkt dat wanneer een als gevaarlijk 
ingedeelde inricbting door de Staat op
gericht of in bedrijf wordt gesteld, de ver
plichting om de vergunning aan te vragen 
op het ministerie rust dat de inrichting 
opricbt of exploiteert; 

Overwegende dienvolgens dat artikel 1, 
alinea 2, van het besluit van de Hegent 
del. 23 October 194£, hetwelk bescbikt dat 
het Departement van openbare werken, 
wat de gebonwen van de Staat aangaat, 
« aile rechten uitoefent en al de plicbten 
op zich neemt die op de eigenaar rusten Jl 

vreemd is aan voorrnelde besluiten van 
10 Augustus 1933 en van 11 Februari 194() ;. 

Overweg·ende dat waar, naar luid van 
artikel 2, 9°, van llet besluit van 23 Octo
ber 1 94G, bet Departement van openbare 
werken belast is « met de verscbillende 
concessies en vergunningen betreffende de 
gebouwen onder beheer van de Algemeene· 
directie der gebouwen ll, clit wil zeggen 
met de vergnnningen betreffende de bouw, 
de verandering, de geschiktmaking of het 
betrekken van deze gebouwen, nit de tekst 
zelf van deze bepaling blijkt dat zlj de· 
vergunningen niet bedoelt met betrel;:king· 
op de bedrijvigbeicl welke door de betrek
ker in gezegde gebouwen wordt uitgeoe
:Eend; 

Overwegende, ten slotte, dat de last 
« om ter voorkoming van bran<lgevaar 
maatregelen te treffen ll, door artikel 2, 
10°, van hetzelfcle besluit aan bet Minis
terie van openbare werkt>n opgelegd, dit 
wil zeggen de last om de vereiste veilig
beklsrnaatregelen te nemen ten einde· 
brand in de gebouwen van de Staat te ver
mij den, niet mag verward worden met 
die om de wettelijke vereiste vergunning· 
ann te vragen opdat de betrekker van e~n 
gebouw er een bedrijvigheid moge uit
oefenen of er een opslagplaats moge op
richten welke b1'andgevaar medebrengt ; 

Dat bet middel naar recht fnalt; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegg;er tot de kosten. 

7 Januari 1952. - 2" kamer. - Voor·
zUtet·, H. Demoulin, raadsheer waarne
rnend voorzitter. - Vet·slaggever, H. An
ciaux Henry·de Favaux. - Gelijlcllddende 
conol·nsle, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 Januari 1952 
1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -CoR

RECTIONELE- EN POLITIEZA"KEN. - VERBOD 
DOOR YERSCHILLENDE DESLISSINGEN OVER DK 
S'fRAIIBAARHEID EN OVER DE R'fRAF UITSPRAAK 
1'E DOEN. 
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2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
CORRECTIONELE- EN POLITIEZAKEN. - VER
BREKING WEGENS ONWE'l'TELIJKHEID VAN DE 
STRAF. - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OVER DE STRAFBAARHEID. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING.
CORRECTIONELE- EN POLITIEZAKEN. - VER
BREKING WEGENS ONWETTELIJKHEID VAN DE 
STRAF. - RECHTER VAN VERWIJZING VER
PLICHT OPNIEUW OVER DE S'l'RAFBAARHEID UI'l"
SPRAAK TE DOEN, ZONDER DEZE ALS DEFINITIICF 
VASTGESTELD TE MOGEN BESCHOUWEN. 

1o In con·ectionele~ en poUUezalwn mag 
cloor geen ve1·schillende besUss·ingen, 
enerzijds, o~,er de stntfbaarheid en, ctn
derzijds, over de st·rat ttitspraak ge
·daan wonlen. 

2° De in con·ecUonele- en polit-ieznken uit
gespmlcen ve·rbrelcing, wegens de onwet
telijlche·id van de strnf, st1·elct zich u:it 
tot de besUss·ing over de strnfbaa.-r
heid (1). 

3o W nnneer, op de voorzien·ing vnn (le be
lclaagcle tegen een vonnis dctt hem we
gens ve·rschillende m·isd1·ijven tot skat
ten en schndevergoecUngen ve-roo~rcleelcle, 
het hof, orn de reden dnt de wegens een 
vnn cle miscl·r·ijven opgelegde stmt on
wettelijlc ·is, het vonnis ver.b1·eelct cloch 
sleohts ·vom· zoveel d-it vonn·is de strnf 
uitspralc en over ae bw·ge·rlijlce vorde
ring strelclcencle tot herstel van de door 
deze inbreulc veroorzaalcte schade uit
sprnnlc deed, ·is de rechte·r vnn venvi:izen, 
tot het berechten, zowel ·in te-ite nls ·in 
1·echte, van de publ-ielce vordering en vnn 
cle bu.1·gerUjlce vorcle!"'ing bet'l"effencle 
clat rn·iscli•ijf, in de plaats gesteld van de 
·rechte-r cl-ie cle vernietigcle besl-issing 
heett gewezen; hij moet opnie·nw ove·r 
cle st1·ajbaa·rhe·icl van cle belclnagde be
slissen en ve-rmag niet · clie sti·a,fbetni·heicl 
als clefin'it-ief vnstgesteld te beschott
wen (2). (Wetboek van strafvordering, 
art. 427.) 

(ADAM, T. BILLON.) 

ARREST (3). 

HET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hof van verbreking, op 11 Juni 1951 
gewezen, hetwelk de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant verwe
zen heeft; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 17 Sep
tember 1951 in hoger beroep gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te _ Dinant; 

(1) en (2) Nopens de vraag of de rechter 
van verwijzing in de plaats gesteld is van de 
rechter die de vernietigde beslissing heeft ge
wezen, zie verbr., 6 Februari 1950 (A1~·. T'e1·br., 
1950, blz. 359; Bull. en PAsrc., 1950, I, 383). 

(3) Zie het eerste arrest door het Hof van 
verbreking in die zaak gewezen (1in·. T' e1·b'··. 
1951, blz. 610; Bull. en PASIC., 1951, 1, 706). 

I. Aangaande tle beslissing over cle pu
blieke voclering : 

Over het middel van ambts:wege : 
schencling van artikel 427 van het Wet
boek van strafvorclering, cloordat het be
streclen vonnis de bindende kracht van 
llet arrest van verwijzing lleeft miskend 
en over cle publieke vortlering zoals cleze 
ann de rechtbank was on!lerworpen niet 
lleeft gevonnist : 

Overwegencle clat de rechtbank, in hoger 
beroep zitting houdencl, van de zaak ken
nis heeft gekregen door de verwijzing 
bevolen door llet Hof van verbreking na 
vernietiging van een vonnis in lloger be
roep van de Correctionele Rechtbank te 
Namen, voor zoveel clit vonnis over de pu
blieke vordering ingesteld wegens een van 
de aan aanlegger ten laste gelegde inbreu
ken en over de burgerlijke vordering 
strekkende tot herstel van de door deze 
inbreuk veroorzaakte schade uits])raak 
gedaan !weft ; 

Overwegencle clat de bestreclen beslis
sing aanlegge1' tot een geldboete van 
10 frank heeft veroorcleeld, welke met 
90 oj)deciemen verhoogd en alzo op 100 fr. 
of twee clagen vervangende gevangenis
straf gebracht werd, zonder ten laste van 
de verdachte het bestaan vast te stellen, 
van tle bestandclelen van het misdrijf we
gens hetwelk de veroordeling uitgespro
ken was; 

Dat !le rechter, ten onrechte, heeft ge
oordeelcl clat het arrest van het Hof van 
verbreking, gesteund op de onwettelijk
heicl van de door het gedeeltelijk vernie
tigcl vonnis uitgesproken straf, de verkla
ring van strafbaarheid liet bestaan en clat 
clienvolgens het aan aanlegger ten laste 
gelegd misclrijf als << definitief vastgestelcl 
moest beschouwcl worden )) ; 

Overwegende dat de regels welke cle 
rechtsbedeling in correctionele- en in po
litiezaken beheersen, de beoorcleling van 
de strafbaarheid en de vaststelling van de 
straf innig met elkaar binden derwijze 
dat door geen verschillende beslissingen 
enerzijds, over de strafbaarheid en, an
derzijds, over de straf mag gevonnist 
worden;' 

Overwegencle clat het gerecht naar het
welk na verbreking wegens onwettelijk
heicl van cle straf de zaak verwezen wordt, 
tot het berechten van cle vordering zowei 
in feite als in rechte, in de plaats is ge
stelcl van de rechter die de ven1ietigde 
beslissing heeft gewezen ; 

Overwegencle dat cloor te beslissen zo
als het deed, het bestreden vonnis de vol
strekte uitwerking van cle verbreking be
treffende de ondertlelen van het getroffen 
dispositief heeft miskend en artikel 427 
van het Wetboek van strafvorclering heeft 
geschonclen ; · 

II. Aangaande de beslissing over de bur
gerlijke vorclering : 
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Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de vernietiging medebrengt van de 
beslissing gewezen over de burgerlijke 
vordering strekkende tot herstel van de 
schade veroorzaakt door het feit dat het 
misdrijf uitmaakt ; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op de door aanlegger tot staving van 
zijn voorziening ingeroepen middelen ; ver
breekt het bestreden vonnis; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant en dat melding er 
van zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Mar
<:he in hoger beroep zetelende. 

7 .Januari 1952. - 2° kamer. - T'om·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - T'eTsla(f
gever, H. van Beirs. - Gelijlcluiclende 
()Onolns-ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 Januari 1952 
GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - BURGER

LIJKE VORDERING. - VoNNIS IN HOGER BE
ROEP BESLISSEND DAT DE VERANTWOORDELIJK
HEID VOOH HET ONGJCVAL TEN BELOPE VAN DE 
HELFT 'l'EN LAS'l'E VAN DE BEKLAAGDE EN 'l'EN 
nELOPE VAN DE 'VEDERHELFT, 'l'EN LAS'l'E VAN 
DE BURGERL!.TKE PARTIJ VALT EN, ZODOENDE, 
EEN VOORSOHO'L' 'L'OEKENNEND EN EEN DESKUN
DIG ONDERZOEK BEVELEND. - 0NMIDDELLIJKE 
VOORZIENING VAN DE BUHGICRLI.JKE PARTIJ ALS 
NIET ON'l'VANKELIJK VER,V"ORPEN BIJ TOEPAS-
8ING VAN AR'L'IKEL 41(1 VAN RET WE'l'BOEK 
VAN STRAFVORDERING. - LATERE BESLISSING 
OVER DE GROND DE BEKLAAGDE VEROORDEU;ND 
OM HE'l' DOOR DE BURGERLIJKE PAH'l'IJ· ONDER
HAAN NADgEL GEHEEL 1'1~ HERS'l'ELLEN. 

IV anneer eon vonnis door een ·in hoqe·r 
1JOmep zitt-ing ho·:uzende oorreoUon'eze 
reohtbank gewezen, op cle btt1'{fe·rUjlce 
·vonlerin(f beslist heett clctt de venmt
wooTlleUjkheill voo·r het on(feval ten be
lope va·n de helj't ten laste vwn lle be
lclangde en ten belope vwn cle tvede1·helj't 
ten laste ·uan lle btwge'l'lijlce pa.1·tij valt, 
en, zorloen!le, een voo·rsohot toe(felcend 
·en een aeslcwn!liy onderzoelc bevolen 
heeft, la.at de ornstancUuheicl dat cle door 
de bnryerlijlce partij onm:iclclellijk in[!e
-~telcle ·voo·rzieninu nls ·wiet ont·vnnlcelijl.; 
·verworpen ·werll, liij toepnssin(f 'l'an ar
Ukel .'lJG vwn het TVetboelc van st·mj'vo·r
deriny, niet toe nan het 1·eohtscolleye 
·<lett, ·in t'oortzetUnrJ vnn cle znalc, over 
<le (fi'Onrl tt-itspraalv doet, de venlelin[J 
vnn .cle ve·IYtntwoonleUjkheicl te·ruu te 
lwnle te li·ren_qen e·n rle belclan_qde te ver
QOnlelen om het clqor cle 7J·nrge1'lij ke 

1Jcwt-ij ondergaan nacleel ueheel te heT
.stellen. 

(KONSIJORF EN DEBRUYN, T. JENNIGES.) 

ARRES'l' (1). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 19 Februari en 9 .April 1951 
in hoger beroe1) gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

Gelet op het arrest van 8 October 1951 
waarbij het Hof beveelt dat de rechts
pleging in de Franse taal zal gevoerd 
worden· 

Over 'het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 416 van het 
Wetboek van strafvordering, 1101, 1134, 
1315, 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis 
van 19 Febrnari 1951, bij toepassing en in 
voortzetting waarvan ll:et bestreden von
nis van 9 .April 1951 uitspraak heeft ge
daan en ten laste van de aanleggers ver
oordelingen heeft uitgesproken, beslist dat 
het op 21 Juni 1948 door de Rechtbank 
te Verviers tnssen partijen gewezen von
nis, hetwelk, nit burgerlijk oogpunt, de 
verantwoordelijkheid voor het ongeval 
tussen de beklaagde en de burgerlijke par
tij verdeelt, geen kracht van gewijsde 
heeft en de rechtbank niet bindt, omdat; 
op voorziening der burgerlijke partij, het 
Hof van verbreking, op 11 Avril 1949, dit 
verhaal krachtens artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering niet ontvan
kelijk heeft verkluard en, de beslissing 
van 21 Juni 1948 wijzigende, de gehele 
burgerlijke verantwoordelijkheid ten laste 
van de aanleggers legt ; dan wanneer de 
voorbereidende arresten en de arresten 
van onderzoek, naar luid van artikel 416 
van het Wetboek van strafvorde.ring al 
die zijn welke geen definitief einde ma
ken aan het geding, hetgeen niet belet dat 
deze beslissingen kracht van gewijsde heb
ben, wat b.etreft de voortzetting van de 
zaak, ten aanzien van de vraagp1mten 
welke zij beslechten, derwijze dat .het be· 
streden vonnis niet mocht verklaren dat 
het niet gebonden was door het vonnis van 
21 .Juni 1948, noch cUt wijzigen in zover 
het de burgerlijke verantwoordelijkheid 
had verdeeld, zonder het geloof clat aan 
het gewijsde client gehecht en de in het 
middel becloelde wetsbepalingen te scherr
den: 

Overwegende dat een vonnis van de 
Politierechtbank van het kanton van 
Sankt-Vith, del. 29 .April 1948, aanleg
ger Konsdorf tot verscheidene straffen 
had veroordeeld, onder andere wegens on
vrijwillige slagen of verwondingen aan 

(1) Zie het eerste arrest in die zaak gewezen 
op 11 April 1949 (A1·r. YerbT., 1949, blz. 2-51; 
B"ll. en PAsiC:, 1949, I, 285). 
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verweerder ; dat, over de burgerlijke ¥or
dering van deze laatste beslissende, en de 
hele verantwoordelijkheid voor het onge
val ten laste leggend van Konsdorf en van 
Debruyn, deze laatste als burgerlijk 
verantwoordelijke voor de eerste gedag
vaard, gezegd vonnis een voorschot aan 
verweerder had toegekend en een deskun
dig onderzoek had bevolen ; 

Overwegende dat de Oorrectionele 
Rechtbank te Verviers bij vonnis van 
21 Juni 1948, deze beschikkingen van het 
bel:oepen vonnis heeft bevestigd, behalve 
voor zoveel clit aanleggers, ten opzichte 
van verweerder, voor het geheel voor de 
gevolgen van het ongeval verantwoorde
lijk verklaarcle en, bij verbetering om trent 
clit punt, beslist heeft dat de verantwoor
<lelijkheid voor de helft ten laste van ver
weercler viel · 

Overwegende dat de voorziening door 
verweerder in zijn hoedanigheicl van bur
gerlijke partij, tegen het vonnis van 
21 Juni 1948 ingesteld, bij arrest van Uit 
hof op 11 April 1949 gewezen, niet ontvan
kelijk wercl verklaarcl; 

Overwegencle clat, door de verwerping 
van gezegde voorziening het vonnis van 
21 Juni 1948, waartegen aanleggers zich 
niet in verbreking hadden voorzien, 
kracht van· gewijsde heeft verworven voor 
zoveel het over de burgerlijke vordering 
van verweerder nitspraak heeft gedaan, 
onder meer, voor zoveel het de helft van 
de verantwoordelijkheid ten laste van 
cleze laatste heeft gelegd; 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
van 19 Februari 1951 niettemin beslist clat 
aanleggers de gehele verantwoordelijk
heid voor het ongeval moeten clragen, en 
het vonnis van 9 April 1951 aanleggers 
veroordeelt om het door verweerder we
gens clit feit ondergaan nadeel geheel te 
herstellen; 

Dat deze beslissingen dienvolgens het 
gezag van gewijscle zaak hebben miskencl 
dat aan het vonnis van 21 Juni 1948 client 
gehecht; 

Waaruit volgt clat het miclclel gegroncl 
is; 

Om cleze reclenen, -verbreekt de bestre
den vonnissen; beveelt dat onclerhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroorcleelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik 
zitting houdencl in hoger beroe11. 

7 Januari 1952. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slct(t
gever, H. Daubresse. - Gelijlcluidencle 
conclus·ie, H. Oolarcl, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 7 Januari 1952 
1° VOORZIEJNING IN VERBREKING. 

- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - STRAFZA
KEN. - ARREST VAN VERBREKING. - VOOR
ZIENING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
El~N BESLISSING VAN DE RECHTER VAN VER
WIJZING INGESTELD. - VERPLICH~'ING EEN 
UITGIFTE VAN RET ARRES'l' VAN VERBREKING 
EIJ TE VOEGEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
VONNIS VAN YRIJSPRAA'K DOOR DE CORREC1'IO
NELE RECH'l'BANK GEWEZEN. - HOGER BEHOEl' 
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. -
WIJZIGING EN YEROORDELING 'l'OT SCHADEY!GH
GOEDING. - EJENPARIGHEID VEREIST. 

1 o Is niet ontvwnlcel-ij lc, de voo1·ziening 
doo1· de 1mrgerlijke pctrtij tegen cle be
slissing vwn de rechte1· vwn ·venvijzing. 
ingesteld ·inrlien er aeen 1t•itgifte vnn het 
fPJ"rest vnn verbrelcing bi.ilfevoe_qd is (1). 

2° 1V nnneer een a.rrest vnn het hot vnn 
beroep, op hager be1·oe1J vwn de bu.1·ge1·
lijlce pn·rUj tegen een vonnis vnn VTi,i
sprctctlc, ncm rlie pctTtij een ve-rgoedinrr 
voo1· de door hnnr gelerZen schnde toe
lcent, is de eenpwri,qheid vam -~temmen 
vereist (2) . 

(DELHAYE EN (( LE SECOURS DE BELGIQUE », 
'l'. PYCK EN (( LA COMPAGNIE INTEHCOMMUNALE 
BRUXELLOISE DES EAUX ll EN OMGEKEERD.) 

ARREST (3). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Gent gewez_en ; 

I. Aangaande de voorzieningen van 
Georges Delhaye en van de naamloze ven
nootschap « Le Secours de Belgique ll : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl van ambtswege opgeworpen : 

Overwegende dat aanleggers in deze 
zaak enkel als burgerlijke partijen be
trokken zijn; 

Overwegende dat zij de regelmatigheid 
van hun voorziening moeten bewijzen; 
dat deze rechtvaardiging aileen nit de 
door hen regelmatig voorgebrachte stuk
ken kan blijken; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt clat het gewezen werd ten ge
volge van een arrest van het Hof van ver
breking van 2.'-l .Januari 1950, waarbij cle 
zaak en de partijen naar het Hof van bc
roep te Gent verwezen werden ; 

(1) Zie verbr., 23 Februari 1948 (Arr. Verb1·., 
1948·, biz. 108; Bull. en PASIC., 1948, I, 124); 
29 October 1951 (A1T. Ve1·b•·., 1952, biz. 97; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 104). 

(2) Zie verbr., Ll October 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 2'!9, en nota 1, biz. 251). 

(3) Zie het eerste arrest in die zaak gewezen 
op 23 Januari 1950 (Arr. Ve,-b,._, 1950, biz. 328; 
B•tll. en PAsrc., 1950, I, 352). 
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Overwegencle clat cUt arrest van verwij
zing niet onder de door aanleggers tot sta
ving van hun voorzieningen neel'gelegcle 
stukken voorkomt; dat dit gebrek het 
Hof in de onmogelijkheicl stelt de ontvan
kelijkheid van de voorzieningen na te 
gaan; 

Overwegencle inclerclaad clat, volgens 
artikel 1, alinea 2, van de wet van 7 .Juli 
1865 geen verhaal in verbreking tegen een 
na verbreking gewezen arrest worclt aan
vaarcl, voor zoveel clit arrest met het 
eerste arrest van verbreking overeen
stemt; 

Dat bij gebrek aan regelmatige over
legging van clit in zake op 23 J anuari 1950 
gewezen arrest, het niet mogelijk is na te 
gaan of het bestreden arrest j a dan neen 
overeenstemt en, dienvolgens, of de hui
dige verhalen aanvaard mogen worden; 

Dat de voorzieningen, in dergelijke om
standigheden ingesteld, niet ontvankelijk 
zijn; 

II. Aangaande de voorzieningen van 
Gerard Pyck en van de Compagnie inter
communale bruxelloise des eaux : 

Over het tweede midclel : schencling van 
artikel 140 van de wet van 18 Juni 1861l 
op de rechterlijke inrichting, gewijzigd 
door artikel 2 van de wet van 4 September 
·1891, doordat het bestreden arrest niet 
vaststelt dat het bij eenparigheid van de 
leden van het hof gewezen werd, clan wan
neer de macht van het hof van beroep om 
betreffende de burgerlijke vorclering het 
clispositief van het beroepen vonnis te wij
zigen, van cleze eenparigheicl afhangt. wan
neer, zoals in clit geval, het hof alleen 
op het hoger beroep van de burgerlijke 
partij, ten laste van een door de correc
tionele rechtbank vrijgesproken beklaag
de, de strafbaarheid van een inbreuk in
roept waarop de burgerlijke vordering 
nooclzakelijk steunt : 

Overwegende clat de rechtstreekse dag
vaarding op 7 October 1948 ten verzoeke 
van verweerders Deluaye en de naamloze 
vennootschap « Le Secours de Belgique ll 
betekend hierop is gegrond dat Gerard 
Pyck, niet alleen een overtreding heeft 
begaan van verschillende bepalingen van 
llet koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
maar ook vim artikelen 418 en 420 van llet 
Strafwetboek, door, bij gebrek aan voor
uitzicllt of voorzorg, cloch zonder het in
zicllt om de persoon van een ancler aan te 
ranclen, onvrijwillig slagen of verwonclin
geu aan gezegcle Delllaye toegebracht te 
llebben; 
. Overwegende dat bij het beroepen von
nis gewezen op 23 Februari 1()49, de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel Pyck 
heeft vrijgesproken en zich onbevoegd 
heeft verklaard om van de burgerlijke 
vordering · door verweerders ingestelcl te
gen Pyck en de Compagnie intercommu-

nale des eaux, gedaagd als burgerlijk 
verantwoordelijk voor deze laatste, kennis 
te nemen ; 

Overwegende dat het arrest op 24 Juni 
11l49 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen, de beslissing waarbij Pyck vrij
gesproken werd lleeft bevestigd; dat het 
verbroken werd door het arrest van 23 Ja
nuari 1950 voor zoveel het slechts over de 
burgerlijke vordering van verweerders 
uitspraak gedaan had; 

Overwegende dat, claar llet alleen op 
deze burgerlijke vordering te beslissen 
had, ten gevolge i•an de door dit laatste 
arrest bevolen verwijzing, het bestreclen 
arrest beslist << dat Pyck een deel moet 
dragen van de verantwoordelijkheid voor 
de door Delhaye en door « J,e Secours de 
Belgique ll geleden scllade en tot het be
rokkenen waarvan zijn schuld heeft bij
gedragen ll; dat het dienvolgens aanleg
gers veroordeelt om ten belope van de 
helft het nadeel te herstellen welk wegens 
rle ann Delhaye toegebrachte lichamelijke 
letsels door verweerders werd ondergaan; 

Dat het bestreden arrest alzo Pyck 
noodzalrelijk schuldig lweft bevonden aan 
het feit voorzien bij artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek ; 

Overweg{j'nde dat, wanneer, zoals, in on
derhavig glcwal, het rechtscollege van ho
ger beroep na vrijspraak van de beklaagcle 
alleen kennis heeft van de burgerlijke vor
dering, het deze vordering mag aannemen 
door vast te stellen dat het omlergaan na
deel door een inbreuk op de Strafwet ver
oorzaakt werd ; 

Dat echter de macht van het hof van 
beroep om het dispositief betreffende de 
burgerlijke vordering te wijzigen, dan af
hankelijk is van een eenparige beslissing 
zijner leden, welke dergelijke vaststelling 
tot voorwerp heeft; 

Overwegende dat nit geen enkele ver
melding van het bestreden arrest blijkt 
dat het hof van beroep over dit punt met 
eenparigheid van stemmen zou beslist lleb
ben· 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is· 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ningen van Georges Delhaye en van de 
naamloze vennootschap « Le Seeours de 
Belgique )} ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens elke verweerder; en uitspraak 
doende over de voorzieningen van Pyek 
Gerard en van de Compagnie intereommu
nale bruxelloise des eaux, verbreekt het 
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te Gent 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis" 
sing; veroordeelt verweerders tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 



___ [ [:-

-217-

7 J anuari 1952. - 2° kamer. - Voor
zUte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Daubresse. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 7 Januari 1952 
RIDGELING VAN REOHTSGEBIED. 

STRAFZAKEN. - J\IIISDADEN EN ERMEDE RA
MENRANGEND WANBEDRIJF. - BESCRIKKING 
VAN DE RAADKAMER VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN BEPALEND EN DE BEKLAAGDE NAAR DE 
CORRECT!ONELE RECHTBANK VERWIJZEND, WA'I' 
DE MISDADEN BETREFT. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDREID GESTEUND OP RET FElT DAT RET 
ALS W ANBEDRIJF VERMELD MISDRIJF EEN MIS
DAAD UITMAAKT. - VERNIETIGING VAN DE BE
SCRIKKING. - PERKEN. - VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

1Vannee1· de madlcame1· een belulaagde 
naar de correctionele 1'echtban7c, wegens 
,qecOTrectionaliseerde 1nisdaden en een 
ermede samenhangend wanbed·rijf ve-r
wezen heeft en de con·ect·ionele- g·echt
banlc zich voor het geheel onbevoeg(l 
heeft veTlclaarcl, omdat het als wanbe
drijf ve1·meld misd1'ijf eigenlijlc een mis
daad ~titmaalct, ventietigt het hof, het 
1·echtsgebied g·egelend, de beschilcking, 
behalve voo1· zoveel zij voo1· de misda
den ve1·zachtende omstandigheden aan
uenomen heeft, en verwijst het de mak 
naa1· de lcamer van inbeschuldigingstel
ling. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL, 
IN ZAKE BERGER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling ·van rechtsgebied, op 
14 .Tuli 1951 ingediend door de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
14 Maart 1951, cle raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
Charles-Alexandre Berger, becliende, op 
19 Juni 1891 te Enines geboren, en er wo
nende, naar de correctionele rechtbank 
aldaar heeft verwezen, om te Enines : 
a) tussen 1 Juli 1944 en de 31 December 
1946, als dader of mededader om het mis
drijf uitgevoerd of rechtstreeks aan de 
uitvoering er van medegewerkt te hebben, 
of om door welke daad ook, tot de uitvoe
ring zodanige hulp te hebben verleend flat 
zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon 
gepleegd worden, met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk om te schaden,. ambte
naar of openbaar officier zijnde, in de uit
oefening van zijn bediening valsheden ge
pleegd te hebben, hetzij door valse hand-

tekeningen, hetzij door vervalsing van 
akten, geschriften of handtekeningen, 
hetzij door onderschuiving van personen, 
hetzij door het plaatsen of invoegen van 
geschriften in open bare registers of andere 
openbare akten na opmaking of sluiting 
er van, in onderhavig geval om schrap
pingen of overschrijvingen gedaan te heb
ben op uittreksels van rekeningen aan
gaande fondsen aan de gemeente van 
Enines toegekend wegens vergoedingen 
aan militairen of rechthebbenden van mili
tairen, en om, met hetzelfde bedrieglijk 
opzet en hetzelfde oogmerk om te schaden, 
van gezegde valse stukken gebruik ge
maakt te hebben, wetende dat zij vals 
waren; b) tussen 1 Januari 1947 en 
30 .Tuni 1948, met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden, ambtenaar of 
openbaar officier zijnde, in de uitoefening 
van zijn bediening valsheden gepleegd te 
hebben, hetzij door valse handtekeningen, 
hetzij door vervalsing van alrten, ge
schriften of handtekeningen, hetzij door 
onderschuiving van personen, hetzij door 
het plaatsen of invoegen van geschriften in 
de openbare registers of andere openbare 
akten na opmaking of sluiting er van, in 
onderhavig geval om valse opgaven gedaan 
te hebben in drie rekeningen van de ge
meente Enines betreffende de vergoedin
gen of toelagen voor militairen of voor 
de families van mili tairen die van het 
Belgisch leger een soldij ontvangen en · 
om, met hetzelfde bedrieglijk opzet of met 
hetzelfde oogmerk om te schaden, van ge
zegde valse stukken gebruik te hebben 
gemaakt, wetencle dat zij vals waren; 
c) 'tussen 1 Juli 1944 en 30 Juni 1948, 
ten nadele van de gemeente Enines of van 
een ander, effecten, gelden, koopwaren, 
biljetten, kwijtschriften, geschriften van 
alle aard, die een verbintenis of een out
hefting van schuld inhouden of teweeg· 
brengen en die hem overhandigd werden 
op voorwaarde van ze terug te geven of· 
er een bepaaltl gebruik van te maken, in 
onclerhavig geval, een globale som van on
geveer 52.291 fr. 45 bedrieglijk hetzij ver
cluistercl, hetzij verspild te hebben; 

Overwegende dat gezegde beschikking
van de raadkamer de verzachtende om
standigheden bepaalt welke de verwijzing· 
naar de correctionele rechtbank wegens de 
betichtingen a en b rechtvaardigen; 

Overwegende dat, bij vonnis van 20 Junf 
1951, de Oorrectionele Rechtbank te Nijvei 
hierop heeft beslist da t de fei ten ver
meld ol1der de betichting c in werkelijk
heicl de inbreuk uitmaakten van op de
zelfde plaats en datum, ambtenaar of 
openbaar officier of persoon met een open
bare dienst belast zijnde, publieke of pri
vate penningen, effecten die daarmede
gelijk staan, stukken, titels, akten, roe
rende voorwerpen, welke hetzij uit kracht,. 
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hetzij uit reclen van zijn bediening in zijn 
handen waren, in onderhavig geval, een 
so111 van 52.291 fr. 45, ten nadele van de 
ge111eente Enines vercluisterd te hebben; 

Dat de rechtbank cloor haar vonnis van 
onbevoegdheid van 20 Juni 1951 i111pliciet 
aangenornen heeft hetzij dut de verduis
tering de borgstelling te hoven gaat, het
zij dat geen borgstelling voorhanclen was; 

Overwegencle clat {le alzo ornschreven 
inbreuk door artikel 240, alineu 1, van het 
Strafwetboek voorzien en met de crimi
nele straf van opsluiting alsook met de 
door artikel 244 van hetzelfcle wetboek 
voorziene geldboete gestraft is ; 

Overwegende dat de beschikking van de 
raadkamer geen verzachtende olllstanclig
heden aannemencle, wa t eli t misdrij f be
treft, en de rechtbank, bovendien vaststel
lende dat de alzo becloelde feiten met deze 
waarvan zij regelmatig kennis kreeg sa
menhangend waren, zich voor het geheel 
onbevoegcl heeft verklaard; 

Overwegencle clat het vonnis en {le be
schikking van de raadkamer van de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel del. 
14 Maart 1951, in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat hun tegenstrijdigheid 
een negatief geschil van jurisdictie cloet 
ontstaan waarcloor de gang nm hct ge
recht belemmercl wordt; 

Overwegencle dat de feiten omschreven 
in de betichting c werkelijk de door de 
correctionele rechtbank nader benaalcle 
betichting. van misclaacl schijnen uit te 
maken en met de feiten, voorwerv van de 
betichtingen n en b, samenhangencl schij
nen te zijn ; 

Om deze redenen, het rechtsgebiecl re
gelencle, vernietigt de beschikking van de 
raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Nijyel van 14 Maart 1951, be
halve voor zoveel zij beslist heeft clat de 
feiten n en b, wegens verzachtencle om
stancligheden, slechts tot toepassing van 
correctionele straffen aanleicling kunnen 
geven; beveelt dat onclerhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel en clat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Brussel. 

7 Januari 1952. - 2e kamer. - Voo1·
zUte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slng
geve1·, H. yan Beirs. - GeUjlcl~tidenrle 
concl1Mie, H. Colarcl, "aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 Januari 1952 
Jo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARHESTEN. - STRAFZA'KEN. - BESLIS
SING VAN VEROORDELING. - ElEN VERWEER-

l\IIDDEL NlET llEAN'l'WOORDEND. - BESLISSJNG 
NIET GEMOTIVEERD. 

2D VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAD'ZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE BE-

. KLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
GEYVEZEN OVER DE PUBLIEKE \'ORDERING. -

BRENG1' DE VERBREKING MEDE VAN DE BESLIS
SING GEWEZEN OVER DE VOHDERING VAN DE 
DURGERLJ,JKE PARTIJ. 

3D VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOORZIENING DOOR DE BURGERLIJK VER
ANTWOORDELIJKE PARTIJ NIET DETEKEND. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

4D VERBREKING. - DRAAGWI.JDTE. 
STRAFZAKEN. ~ VOORZIENING· DOOR DE DE
KLAAGDE. - VERllREKING VAN DE BESLISSING 
VAN VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. -
BURGERLIJK VERANTWOORDELI.JKE PARTI,J 
ZICH ONREGELMA1'IG VOORZIEN HEBBENDE. -
KOSTEN TEN LASTE VAN DEZE PARTIJ. 

1 D Is niet gemotiveenl, een besUssing vcm 
veroonleling cUe een cloo·r cle beklaagde 
•regelmnU,q voo1·gebnwht ve1·wee1·m·icldel 
n·iet op passencle w·ijze beantwoonlt (1). 

2D Wcmneer, op cle voo1·ziening vnn rle be
l.,lnngcle, cle ove·r de p·ubUelce vorderiny 
gewezen beslissing verbrolcen wo1·dt, 
brengt cleze ve1·bre1C'inrt cle ve·rnietiging 
mecle vnn cle beslissinu gewezen ove1· rle 
vonle'l'ing vnn cle b·wrgwrlij lee partij en 
clie het gevo/.g van cle ee1·ste beslissing 
·is (2). 

3D [s niet ontvamlcel'ijlc cle voo1·z·iening in
gestelcl cloo1· cle b~trge·rli:ik vernntwom·
clelijlce parti:i cUe niet betelwnd wenl 
awn cle 1Jartij wnnrtegen z'i,i ge?"icht 
is (3). (Wetb. van strafv., art. 418.) 

4D 1V nnnee1· cle beslissing vnn vemonleUn(J 
op de voo1·ziening vnn de beklnayde ve1·-
1JTolcen WO'I'(lt, wordt cle besl:issing van 
het n1-rest of vonn·is, ~vcwrbi:i een pn,·ti:i 
b·urgerUjlc vercmtwoo1·delijlc voor de ve·r
oonleUn.fJ 'vnn de belclnartde verlclaarcl 
·is, zoncle1· 'V001'we·rp, zelts indien de 
voo1·ziening van clie 1Jnrtij niet ontvan
lcelijk is; rnanr, ·in z1tllc gevnl, blijven 
de lcosten vnn hn1·e voorziening ten 
7nste va·li de.ze pn1'tij ( 4) . 

(HARVEY EN JAJ\IAR, T. VAN DYCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 5 Juli 1951 in hoger beroep 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
28 November 1949 (AT. YeTb1·., 1950, biz. 178; 
B11ll. en PASIC., 1950, I, 195). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer vBrbr., 
7 Mei 1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 603). 

(3) Vaste rechtspraak. ZiB onder meer verbr., 
22 October 1951 (Bttll. en PAsrc., 1952, I, 96). 

(4) Vaste rechtspraak. ZiB onder meer verbr., 
8 October 1951 (A1•r. Ye1'bT., 1952, biz. 46; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 49). Raadpl. onder verbr., 
14 November 1949 (Ar'1'. T'e1·b1'., 1950, biz. 134; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 148, en nota 2, biz. 149). 
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gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Namen : 

I. Aangaande de voorziening van W al
ter Harvey, betichte : 

A. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen rle beslissing over de publieke vor
dering gewezen· : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
418 en 420 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger wegens in
breuken op artikel 54 van het reglement 
op het verkeer en op artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek tot een enkele straf 
heeft veroordeeld, om de enkele reden 
« dat de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval ten laste van Harvey valt, die, 
rijdende op een secnndaire weg, de door
gang voor Van Dyck, weggebrniker van· 
de hoofdweg niet heeft vrijgelaten » zon
der aanleggers bewijsvoering te beant
woorden, dan wanneer deze bij conclusies 
staande hield dat nit de door de rijks
wacht gedane vaststellingen en nit de po
sitie van het voertuig van Harvey na het 
ongeval gebleken is, dat deze, na ge
deeltelijk de steenweg van Anvelais naar 
Eghezee ingereden te hebben, zijn voer
tuig verre van de middellijn van de 
zijweg tot stilstand heeft gebracht, alzo 
meer dan de helft van de rijweg toegan
kelijk latend, om Van Dyck toe te la
ten normaal voort te rijden op de rech
terzijde van de baan welke hij volgde en 
welke hij moest blijven volgen, en er op 
de niterste rechterzijde van de rijweg 
honden, overeenkomstig artikel 29, 4°, van 
het verkeersreglement ll, en « dat Van 
Dyck in werkelijkheid op de rechterzijde 
van de rijweg reed en dat Harvey door 
een weinig de linkerzijde van de steen
weg, v66r de middellijn te berijden geen 
inbrenk op artikel 54 van het reglement 
op de politie van het verkeer heeft ge
pleegd ll; 

Overwegende dat de enkele beschou
wingen van het arrest waarop het middel 
wijst, geen passend antwoord nitmaken 
noch op de bewering betreffende de feiten, 
noch op de door aanlegger bij conclnsies 
voorgestelde bewijsvoering in rechte aan
gaande de toepassing van artikel 54 van 
het koninklijk besluit van 1 Febrnari 1934; 

Dat het bestreden vonnis dienvolgens 
artikel 97 van de Grondwet heeft geschon
den; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de vernietiging medebrengt van de 

beslissing gewezen over de vordering van
de burgerlijke partij; 

II. Aangaande de voorziening van Gas
ton Jamar, burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat nit de stnkken waarop 
het Hof acht vermag te slaan niet blijkt 
dat de voorziening van de burgerlijk ver
antwoordelijke partij betekend werd aan 
de partijen waartegen zij gericht is; 

Dat rle voorziening niet ontvankelijk is ; 
Maar overwegende dat de verbreking 

van het vonnis welk ten laste van de be
klaagde veroordelingen nitspreekt, de ver
nietiging medebrengt van de ten opzichte 
van de burgerlijk verantwoordelijke partij 
gewezen beslissing ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; legt de kosten ten laste van de 
Staat, behalve die van de voorziening van 
de burgerlijk verantwoordelijke partij, 
welke ten laste van deze zullen blijven; 
verwijst de zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Dinant, zetelende in hoger 
beroep. 

7 Januari 1952. - 2e kamer. Voor-
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslatl
,qeve'l', H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlcl~tidende concl·nsie, H. Oolard, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 Januari 1952 
~ INKOMSTENBELASTINGEN. 

BUITENGEWONE TERMIJN VOOR AANSLAG. 
VERZUIM VAN AANGH'TE OF OVERLEGGING VAN 
EEN ONVOLLEDIGE OF ON.JUISTE AANGIFTE. 
~ INKOMSTENBELASTINGEN. 

BUITENGEWONE TERMIJN VOOR AANSLAG. 
TERMIJN VODR AANSLAG TOEGEKEND TEN GE
VOLGE VAN ONTOEREIKENDHEID VAN AANSLAG 
VOORTVLOEIENDE UIT ANDERE OORZAKEN DAN 
lilT HE'l' VERZUIM VAN AANGIFTE MET RET OP
ZET DE BELASTING TE ONTDUIKEN OF UIT EEN 
VRIJWILLIG ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE AAN
GIFTE. - BETEKENIS VAN DE 'l'ERMEN «AN
DERE OORZAKEN ll. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN VOOR AANSLAG. 
TERMIJN ALLEEN AAN DE ADMINIS'l'RATIE TOE
GEKEND VOOR ZOVEEL RET ON'l'BREKEN OF DE 
ONTOEREIKENDHEID VAN AANSLAG UIT EEN AAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE TE WIJTEN OOR'ZAAK 
VOORTVLOEI'l'. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BUITENGEWONE TERMIJN VOOR AANSLAG. -
TERMIJN AAN DE ADMINISTRATIE NIET TOELA
TEND EEN DOOR HAAR IN DE DIRECTORIALE BE
SLISSING BEGANE VERGISSING RECHT TE ZE'l'
'l'EN, WANNEER ZIJ REEDS OVER DE ELEMENTEN 
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IJESCHIKTE DIE HAAH ZOUDEN TOEGELA'l'EN HEll
BEN DE VEHGISSING TE VEHMIJDEN. 

r;o iNKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
BUI'l'ENGEWONE TERMIJN VOOH AANSLAG. 
TERMIJN ENKEL DE AANSLAG Bl.J NAVORDERING 
Y AN RECHTEN NA DE DIREC'l'ORIALK BESLISSING 
TOELATEND INDIEN DE AANSLAG OP NA DE BESLIS
f::HNG AAN HET LICHT GEKOMEN ELEMENTEN GE
STEUND IS WAAHYAN DE AD~IINIS'!'RA'l'IK OM 
KEN AAN DE BELASTINGPLICHTIGE 'l'E WI.JTEN 
REDEN GEEN KENNIS HAD. 

Jo Ingeval geen fwng·ifte wonlt overgelegcl 
met het opzet cle belftsUng te ontflu:ilcen 
of een vr-i_iwilUg onvollefl'ige of onj'lt·iste 
anngifte wonlt ove1·gelegcl, ·is fle fulm·i
nist·mt·ie e·r toe gemfwht'igcl cle belast-ing 
te vonlemn of nn te vonleren geclu.rencle 
vi)f jfuw met ·ingnng 01J 1 Jamuwi vwn 
het jan·r 1utWI' hetwellc het fl'ienst]nn1·, 
wnnrover fle belftsUn,q hcul ·moeten wo·r
clen gevestfucl, nwngeclu:ifl wonlt ,· fl'it 
ti.iclsbestek wonlt voo1· alle ·wit fmclere 
oorznlcen voortvloeiencle ontoereil.:encl
he·icl vnn nnnslnu tot clrie jnfw inuelco·rt. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 7 4.) 

2o De termon « amclere oorzalce·n ll, Vft:lt 
fwtUcel 7 4 van cle sfunenuesohaJcelrle 
wetten bct·rettencle fle inlcomstenbelnstin
{fCn, befloelen cle onfle1·scheiclen gevnllen 
wnarin cle ontrlolcen belnsting om wnclere 
flan het becl·roy ftnn fle belnstinypUchUye 
toe te sclwi]ven oorz·nJcen n·iet of 
on·volleflil! op het kohier we·rd gelwncht. 
(Samengesclmkelde wetten betreffencle 
ae inkomstenbelastingen, art. 7 4.) 

.<Jo De nclministnttie .geniet lle bwitenrte
wone terntijnen 1!an v·ijf of fl'l'ie jfut:l' 
enkel voor zoveel het ontbrelwn of de 
ontoereUcenclhehl va.n nnnslftf/. nit een 
nwn rle belnstinupUcht'i,qe te wijten oor
zna.k voo·1·tvloeit (1). Smnengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 74.) 

4o De 1m:itengewone termijn.en lnten ann 
rle aclm'in·ist·mUe n·iet toe, ~oa:nneer cle 
ge,wone term'i:in verst·reken ·i.s, een ver
u'issing 1·echt te zetten weUcc z(i zelve 
in rle £l'i·rectorinle beslissinrt .~o'n lieuna:n 
hebben, ten a.a.nz·i.en ut:n rle toepnssinrt 
·v(tn rle fiscnle wet 011 cle elementen 
uJnwro·ver z'ij toente·J'tijcl ree1ls besclllikte. 
(Samengeschakelde wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, art. 74.) 

!)o N a, een fUrectodnle beslissi:nrt over het 
uez·wa.fM' 1mn cle belnsUnupUchUue ·is 
een awnslnr! b'i.j navorrle1'inu ·va:n 1'echten 
ll'innen rle lm:itenuewone tenni.inen enlcel 
'l.vettelijlc ·imUen hi) uestennfl is op ele
menten tvellce nn cle besUssing nan het 
licht zijn !fClco·men en ·wnarvnn cle nll
ministrntie om een awn de belnst·vnw 

(1) Raadpl. verbr., 27 Januari en 10 Fe
bruari 1948 (A,~·. Ye1·br., 1948, biz. 57 en 81; 
B,ll. en PASIC., 1948, I, 66 en 95). 

tJlichUge te w·ijten ·reclen geen Tcennis 
z·ou hebben verkregen. (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belasting·en, art. 7 4.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. NAAMLOZE YENNOOTSCHAP IN LlQUIDATIE 
<<CREDIT MOIJILIER D'ANVERS ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 4 April 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig midclel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 14, 
paragraaf 1, 15, paragraaf 2, 54, para
graaf 2, 56, 65 en 74, alinea 1, van de wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van de secre
taris-generaal van het Ministerie van 
financien van 3 Juni 1941 en bij besluit 
van 31 Juli 1943, doordat het bestreden ar
rest de bestreden beslissing onwettelijk 
verklaart, deze en de litigieuze aanslag 
vernietigt door de bewering van verweer
ster aan te nemen dat de belasting van 
!mar inkomsten over dienstjaar 1941 defi
nitief geregeld zou geweest zijn door de 
clirectoriale beslissing van 8 Februari 1945 
waartegen geen hoger beroep werd inge
stelcl, en door, anderzijds, te verklaren 
dat cle aclministratie, bij ontstentenis 
van nieuwe gegevens welke niet te harer 
kennis zouden geweest zijn toen zij haar 
eerste beslissing nam, zich niet op de be
palingen van artikel 74 van de samenge
schakelcle wetten vermocht te beroepen 
om na deze beslissing ten bezware van 
verweerster een aanvullencle aanslag op 
het kohier te brengen, clan wanneer 
het ten deze een geval van niet-aangifte 
gold, hetgeen voor de administratie het 
recht insloot de belasting binnen de bij 
artikel 7 4 van de samengeschakelde wet
ten voorziene termijnen na te vorderen, 
en clan wanneer nit geen enkele wet
tekst blijkt dat de administratie dit recht 
zan uitgeput hebben door het opleggen van 
een eerste aanslag of door het feit nopens 
een eerste aanslag te llebben beslist door 
een met redenen omklede beslissing waar
tegen geen hoger beroep werd ingesteld : 

Overwegencle da t het mid del het be
streden arrest verwijt artikel 7 4, aline a 1, 
van de wetten betreffende cle inkomsten
belastingen samengeschakelcl bij besluit 
van 3 Juni 1941 en bij besluit van 31 Juli 
1943 te hebben geschonden, door te beslis
sen dat, bij gebrek aan nieuwe elementen, 
welke onbekencl waren toen de directo
riale beslissing van 8 Februari 1945 werd 
gewezen, lle aclministratie zich op de be
pa lingen van artikel 7 4 niet vermocht te 
beroepen om, na deze beslissing, ten be
zware van verweerster bij navorclering 
van rechten een aanvullende aanslag op 
het kohif'r te brengen ; 
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Overwegende dat inge"val geen aangifte 
wordt overgelegd met het opzet de be
lasting te ontduiken of een vrijwillig on
volledige of onjuiste aangifte wordt over
gelegd, artikel 74 van de samengescha
kelde wetten er de administratie toe 
machtigt de belasting te vorderen of na 
te · vorderen gedurende vijf jaar met in
gang van 1 Januari van het jaar naar 
hetwelk het clienstjaar, waarover de be
lasting haclmoeten worden gevestigd, aan
geduicl wordt; tlat dit tijclsbestek voor 
alle nit andere oorzaken voortvloeiende 
ontoereikendheid van aanslag tot drie 
jaar wordt ingekort; clat de termen << an
<lm·e oorzaken )) de onderscheiden gevallen 
bedoelen waarin de ontdoken belasting om 
nndere ann de belastingplichtige toe te 
schrijven oorzaken dan het bedrog niet of 
onvolledig op het kohier werd gebracht; 

Overwegende dat, indien, in principe, 
het niet-indienen van de aangifte aanlei
ding geeft tot de buitengewone termijnen 
voorzien bij de eerste aline a van artikel 7 4 
van de samengeschakelde wetten, zulks 
niet het geval is wanneer al de elementen, 
die de administratie moeten in staat stel
len de aanslag te vestigen, door de belas
tingplichtige verschaft werden aan de cli
recteur welke de beslissing zal dienen te 
nemen en dat deze alzo vooraleer uit
spraak te doen kennis er van heeft ver
luegen; 

Overwegende immers dat de administra
tie de buitengewone termijnen van vijf of 
drie jaar enkel geniet voor zoveel het ont
breken of de ontoereikendheid van aan
slag nit een nan de belastingplichtige te 
wijten oorzaak voortvloeit; 

Dat deze buitengewone termijnen aan 
-de administratie niet toelaten, wanneer 
de gewone termijn verstreken is, een ver
gissing recht te zetten welke zij zelve zou 
begaan hebben in de directoriale beslis
sing waarbij zij over het bezwaar van de 
belastingplichtige nitspraak deed, ten 
nanzien van de toepassing van de fiscale 
wet op elementen waarover zij toentertijd 
reeds beschikte ; 

Overwegencle dat <le administratie door 
de beslissing van de directeur lmar rech
ten van aanslag aangaande de te harer 
kennis staande elementen heeft uitgeput; 
dat na een directoriale beslissing een aan
slag bij na vorclering van rechten binnen 
de buitengewone termijnen enkel mag 
worden gesteund op elementen welke na
dien aan het licht zijn gekomen en waar
van de administratie om een aan de belas
tingplichtige te wijten reden geen kennis 
zou hebben verkregen; 

Overwegencle da t het bestreclen arrest 
vaststelt << dat in onderhavig geval de ad
ministratie niet bewijst en zelfs niet bP
weert dat zij v66r 8 Februari 1945 niet in 
het bezit zou gewePs:t zijn van alle boek
houdingsbescl1eiden en -gegevens waarin 

1 de belastingschattemle ambtenaar zijn 
recht heeft gevonden de aanslagen op het 
kohier te brengen waartegen requestrante 
- hier verweerster - haar bezwaar
schrift van 26 November 1945 indiende en 
welke het voorwerp zijn van de bestreden 
beslissing; dat de boel,houdingsverrich
tingen betreffende dienstjaar 1941, het 
enig dienstjaar dat bedoelc1 werd, zo 
door de beslissing van 8 Februari 1945 als 
door de aanslagen welke na opwerping 
van bezwaar tot de beslissing van 1 Juni 
1949 aanleiding hebben gegeven, noodza
kelijk v66r de beslissing van 8 Februari 
19-!5 afgesloten waren en da t de adminis
tratie niet bewijst dat de nieuwe op de ko
hieren gebrachte aanslagen zouclen geves
tigcl zijn geweest naar aanleiding van 
inlichtingen welke zij na deze datum zou 
hebben bekomen )) ; 

Overwegende clat de rechter over de 
groricl uit deze souvereine vaststellingen 
heeft kunnen afleiden dat cle ontoerei
kenclheid van de aanslag welke de navor
dering van rechten gerechtvaarcligd heeft 
niet uit een aan verweerster te wijten 
oorzaak voortvloeide, en wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat, vermits artikel 74 
van de samengeschakelde wetten niet toe
passelijk was, de litigieuze aanslagen on
wettelijk waren; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

8 Januari 1952. - 2" kamer. - Voor
zUter en verslnggever, II. Smetrijns, 
raadsheer, waarnemend voorzitter. 
GeUjklu·idende conclttsie, II. Ganshof van 
der :Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, II. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 8 Januari 1952 
BINDENDill BillOORDillLING DOOR Dill 

RiDOHTillR OVillR Dill GROND. 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
BEVEL T01' OVERLEGGING VAN STUKKEN. 
GEPASTHEID. 

In znken 1Jctn 1·echtst1·eelcse belnstingen 
oonleelt het hof vnn beroep sonvere·in 
of de ovel"legging vnn stulclcen d·ient be
volen. 

(DEMEESTER, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER IE Y AN FIN ANCIEN.) 

ARTIEST. 

I-HUT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 :Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Qver het enig midclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 

1 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, pa-
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ragraaf 1, 26, 27 en inzonderheid 27, para
graaf 3, 31 en inzonderheid 31, para
graaf 2, 35, 39 en 55· van cle wetten op de 
inkomstenbelastingen samengeschakeld bij 
besluit van de secretaris-generaal van 
3 Juni 1941, 1 en 2 van het besluit van 
de secretaris-generaal van 16 Juni 1941 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
doordat het bestreden anest : a) het ge
loof heeft geschonden dat client gehecht 
aan de inschrijving op 13 Januari 1932 van 

·dame Geo Juhel in het handelsregister te 
Oudenaarde, aan de in 11146 met het oog 
op de inning van de belasting op het kapi
taal door dezelfde persoon ingediende 
aangifte van het in haar handelsonderne
ming belegde kapitaal alsmede aan de in
komstenaang'iften ingediend voor elk van 
de betwiste dienstjaren door gezegcle 
vrouw, in wier dienst aanlegger was als 
weddetrekkend bestuurder, door te beslis
sen dat de winst opgeleverd door het be
drijf alleen aan aanlegger in verbreking 
was ten goecle gekomen ; b) hetzij nage
laten heeft op de door aanlegger v66r het 
hof genomen conclusies antwoord te ver
strekken, hetzij zich in zijn motieven heeft 
tegengesDroken, wat met een ontbreken er 
van gelijkstaat; c) geweigercl heeft de 
overlegging te bevelen van administratieve 
stukken welke van aard zijn te bewijzen 
dat de administratie immer heeft aange
nomen en thans nog aanneemt clat de win
sten van !let bedrijf Geo Juhel aan de 
eigenares en exDloitante er van ten goede 
komen en dat aanlegger van de firma en
kel bezoldigingen bekomen heeft; fZ) ten 
onrechte besloten heeft tot de gegTondheid 
van de samenvoeging van de winsten opge
bracht door het bijberoep van zelfstanclig 
agent uitgeoefend door aanlegger, welke 
aan de onderneming Juhel vreemd zijn, bij 
de winsten dier onclerneming welke aan
legger geacht werd te hebben genoten, dan 
wanneer de uitgekeerde commissies slechts 
aan het belastingstelsel van de vrije beroe
pen mochten onderworpen worden; e) na 
er toe te hebben besloten dat aanlegger 
met zijn moecler samenwoonde, niet, naar 
de logische gang van zijn aanvoering, voor
melde bepalingen betreffende het stelsel 
van de gemeenschappelijke bedrijven 
heeft toegepast, stelsel waarbij de aanslag 
van de winsten ten laste van de persoon 
van het « gezinshoofd », dit wil zeggen 
van dame Juhel, voorzien wordt; 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist clat voor de behandelde clienstjaren 
« rekwestrant (hier aanlegger) feitelijk 
geen gevolmachtigde, maar de enige winst
genietende exploitant van de firma Geo 
Juhel was JJ; dat het in clier voege beslist 
ondanks het bewijs van cle inschrijving 
van Januari 1932 in het handelsregister, 
waarin vermeld wordt dat dame Geor
gette J'uhel, weduwe Demeester, handel 

drijft in gesponnen draden, en ondanks 
het afschrift van de in 1!l46 door voor
noemde dame .Juhel ingediende aangifte· 
in de belasting OD het kapitaal, enige dooi' 
aanleg·ger aan het hof van beroep voorge
legcle documenten, omclat noch becloelde 
inschrijving, noch voormelde aangifte op· 
zich zelve het bewijs er van opleveren dat 
voor de dienstjaren 1!l41 tot 1!l43 dame 
.Juhel het was clie de hamlel dreef en niet 
haar zoon; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door alzo te beslissen het geloof clat aan 
de overgelegde documenten client gehecht 
niet heeft kunnen schenden ; 

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger de conclu

sies niet bepaalt welke het bestreden 
arrest zou nagelaten hebben te beantwoor
den; dat, hetgeen cle beweerde tegen
spraak in de motieven aangaat, de nadruk 
er client op gelegcl dat waar het arrest, na 
te hebben verklaard dat aanlegger de 
enige winstgenietende exploitant van de 
firma Geo Juhel was, daar aan toevoegt 
dat Demeester de enige bestuurcler, ver
tegenwoordiger en kassier van dezelve 
was, het daardoor er op wijzen wil dat 
aanlegger aile bestuursfuncties in de fir
ma gelijktijdig bekleedde; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende clat de rechter over de 

grond souverein oordeelt of de overlegging 
van stukken client bevolen; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

vaststellende dat aanlegger de enige 
:winstgenietende erploitant van de firma 
Geo Juhel was, wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat de beweerde aan aanlegger 
uitgekeerde bezolcliging van weddetrek
kend bestuurder of van handelsagent, als 
de belastbare wh1st van een handelsbe
drijf moet worden beschouwd en bij die 
van het bedrijf zelve moet worden samen
gevoegd; 

Over het vijfde onderdeel : 
Overwegende dat het middel de draag

wijdte van de bestreden beslissing mis
kent; dat deze vaststelt dat het voor de 
litigieuze dienstjaren een exploitatie ten 
bate van aanlegger alleen gelclt; dat het 
bestreclen arrest aldus ieder begrip van 
gemeenschappelijk bedrijf afwijst; 

Overwegencle dat uit de voorgaande be
schouwingen volgt dat geen van de on
derdelen van het middel kan aangenomen 
worden; 

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

8 Januari 1952. - 2" kamer. - Voot·
zittcT, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaunevet·, H. Bayot. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
PleUeT, H. Van Leynseele. 
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2e KAMER. - 8 Januari 1952 

~0 STAA'I'. UITVOERENDE MACH'l'. 
VOOR'l'DUJUNG VAN DE STAAT, VOORWAARDE VAN 
ZI.JN BESTAAN. - AMilTENAAR, DIE ER TOE 
'GERECH'fiGD IS IN NAAM VAN DE STAA'l' 'fE HAN
DELEN, VERHINDERD ZIJN FUNCTIE UIT 'l'E 
QEFENEN. - FElT DA'l' m' STAAT NIE'l' IN DE 
,JURIDIRCHE ONJIIOGELIJKHEID H'l'ELLEN KAN 
ZIJN OPDRACHT TE VERVULLEN. - RECHT 
EEN ANDER AMBTENAAR TE MACHTIGEN OM DE 
'J'ITULARIS VAN HE'l' AJIIBT TE VERVANGEN. 

~ INKOMSTENHELASTINGEN. 
DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN VERHINDEHD 
DE PLICH'fEN ZIJNER FUNCTIE TE VERVULLEN. 
- ANDERE AliiBTENAAR DAAR'l'OE BEHOORLIJK 
AI'GEVAARDIGD. - WETTELIJKHEID. 

~Jo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTRTREEKSE BELMlTINGEN. 
- NEDEHLEGGING VAN DE VOORZIENING 'l'ER 
GRIFFIE VAN HE'l' HOF VAN BEROEP DOOR EEN 
AMBTENAAR DAARTOE GEMACHTIGD DOOR EEN 
DOOR DE DIREC'l'EUR. VAN DE BELASTINGEN 
ZELF AFGEI'AAHDIGDE INSPEC'l'EUR. - NEDim
LEGGING REGELMATIG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRA'BELASTING OP DE IN OOHLOGSTIJD JJE
HAALDE JDXCEPTIONELE INKOMSTEN. - Solii
l\IEN AANGEWEND 'l'OT HE'l' AANKOPEN, DE AAN
LEG EN DE ''l'HANSFORMATIE VAN TIOERENDE 
GOEDEREN. - SO~IMEN BEHOUDENS 1'EGENBE

WIJS VER~IOED, VAN BELASTBARJ~ INKOMSTEN 
VOORT TE KOJIIEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
J1JXTHA-BELAS'l'ING OP DE IN OOHLOGSTIJD BE
HAALDE EXOicP'l'IONELE INKOJIISTEN. - DE 
HUISHOUDELIJJCE UI'l'GAVEN DIENIDN IN DE 
VOOR .AANSLAG VA'l'BARE BASIS BEGREPEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN EEN AANGIF'l'E DOOH DE ADMI
NISTHA'l'IE. - ADliiiNISTRATIE GEHOUDEN DE 
VFJS'l'IGING VAN DE AANVULLENDE AANSLAG TE 
ItECHTVAARDIGEN. - BE\VIJSVOERING KUN
NENDE VOLGENS TIDKENEN EN INDICIES WORDEN 
GEDAAN. 

7° INKOMSTIDNrBELASTINGIDN. 
HEDRIJFSBELASTING. - BELAS'l'BAHE GROND
SLAG. 

go INKOMSTJ1JNBELASTINGEN. 
NA'l'IONALE CRIHISIJELASTING. - BELAS'l'BAHID 
GHONDSLAG. 

~ INKOMSTENBELASTINGIDN. 
AANVULLENDE PEHSONELE BELASTING. - BE
LAEi•rBARE GRONDSLAG. 

10° INKOMS'l'J1JNBELASTINGJ1JN. -
WIJZIGING VAN EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AAN
GllfTE. ~ AAN\VENDING VAN DE BEWIJSVOE
IUNG VOLGENS TEKENEN EN INDICIES SLECHTS 
IN DE MATE WAARIN ZIJ EEN BJJKOJIIEND BE
DRAG AAN INK OlliS TEN AAN HET LICHT BRENGEN. 

1Jo INKOMSTENBELASTINGEN. -
Wl.JZIGING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AAN
GIFTE, - LEVENSWIJZE EN HUISHOUDELI.JKE 
UITGAVEN. 'VI.JZIGING VAN AANGIFTID 
SLECH'l'S GEHECHTVAAHDIGD DOOR BEWIJSVOE-
1-tJNG VAN TEKENEN EN INDICIES V{AARUIT EEN 

HOGERE GUAAD VAN WELS'l'AND DAN Ul'f J)~; 

AANGEGEVEN INKOMS'l'EN BLIJKT. 

1° De voortd·twin.rJ vcm de werlc-ing van de 
Staat, ~vezenUjke voonoaarde van zijn 
besta.an, ve1·gt dat cle Stnat nooit in de 
jnridisehe onrnogez.ijkheid wo1·de gesteld 
z-ijn opdnwht te ve·rvu.ll.en, tor 001'Zalce 
·van hot feit clat de nrnbtenaar, cz.ie er 
toe !l01'0Cht-igd is ·in z-ijn naarn te han
delen, verh-inderd wo-rdt zijn ftt.netie 
1/.it te oefenen, hetgeen het 1·eoht in
slnit een a1nbtencuw te nuwht-if!en om 
de titularis van het arnbt te vervan
gen (1). 

2° De d-ireeteuor van de belastingen die be
let -is cle pl-iohten zijne1· fnnetie te 
VC1'vttllen, W01'dt, voo·r de clnnr van cleze 
ve·rldncle-ring, wettelij Tv vervnngen cloo·r 
eon claa1·toe behoorz.ijk aff!evaa-rdigde 
arnbtenactr (2). 

3° De volntaeht 0'/n cle voo-rz·ieniny te1· 
fl1'iffie van het hot van be-roep necle1· te 
legyen, a.an eon arnbtenaa·r vedeencl door 
een vnspeeteur, zelf gemcwhUgd cloo1· cle 
d·irecteu1· 'Van cle rechtst1·eelcse belnstin
f!Cn, worclt vennoell J'egelrnat-iy te 
zijn (3). 

4° 'L'ot bezwl-in{f va.n cle /Jelctstba.m uroncl
slag· in rle exka-belast-ing 011 cle in 001'
logsti.jcl behactlcle emcept-ionele inlcorn
sten, winston en baten, worden, behoH
rlens tegenbewijs, vennoecl van belast
lin-re in.T.;ornsten 'I!OOJ't tel leo-men, cle 
somnwn -rechtst-reelcs of onrechtstreelcs 
nangewencl tot het a a 11 kopen, cle nan leg 
en cle transfonnatie vctn 1'0C1'0ncle en 
onmererulp uoecleren (4). (Wet van 6 Oc
tober 1945, art. 2, par. 3, c.) 

5o D·ienen bcrtrepen te wonlen ·in cle groncl
sla{f vcttbct-n-r voor acMtsla.g in cle emtra.
belasting op de ·in oodogstijcl behaalcle 
emcept-ionele -inlcomsten, tvinsten en ba
ton, cle so-nwnen t-ijclens cle belastba.J-e 
periocle anngewencl tot cleklcing van cle 
htt.-islwnclel-ij ke 1/.itgaven (5). (Wet van 
6 October 1945, art. 2, par. 3, c.) 

6o 11' nnnee1· cle arlmin-istn~tie, het 1·echt 
·n-itoefenend dat nrtilcel 55 van cle sa
mengesehalcelile wetten haa·r toelcent, 

(1) en (2) Zie namelijk verbr,, 10 Januari 
1950 (AlT. Ye·1'b1·., 1950, blz. 281; Bull. enPAsrc., 
1950, I, 302, en nota 1, blz. 303). 

(3) Verbr., 10 Januari 1950 (A>"'. Ye>'b1'., 1950, 
blz. 281; Bull. en PAsrc., 1950, I, 303, en nota 1, 
blz. 303) ; 10 April 1951 (A>·r. Y e>'bT., 1951, 
blz. 459; Bull. en PAsrc., 1951, I, 548). 

(4) Zie namelijk verbr., 9 October en 4 De
cember 1951 (ATI". Y erb1·., 1952, biz. 52 en 161; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 57 en 178). 

(5) Verbr., 7 November 1950 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 125, en conclusie van het openbaar 
ministerie); 10 April 1951, twee arresten (A>'T. 
Ye•·b,·., 1951, blz. 454 en 456; B-ull. en PAsrc,, 
1951, I, 544 en 545) ; co1iclusie van het openbaar 
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een aangifte 'W-ijzigt en een nanv,ullende 
nanslng opmanlct, client z·ij het bew·ijs te 
leveren vctn de elementen wellce hacw 
tot grondslng dienen (1). Zij lean dctar
toe cle bewijsvoering volgens telcenen en 
.incliC'ies aanwenden wacu·1tit een hogere 
gt·aad van welstwnrl dan 1t'it de ctangege
ven inkomsten blijlct (2). (Samengesclla
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art 55.) 

7o De bed1·ijfsbelasting t'reft enlcel de sam
men en cwUva wellce de opb1·engst Z'ijn 
van bedrijfsve,rl"'ichtingen vnn de belas
UngpUcht-ige en belastba1·e w·insten of 
inlcomsten 1titmaken. (Samengescllakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25.) 

go De nationale cl"'isisbelast{ng, in cle mate 
waa'l'in cUe belnst-ing op dezelfcle grond
slngen en volgens dezelfae moclaUteUen 
als ae beclr·ijfsbelast-ing geheven worat, 
treft enlcel cle · sommen en activn wellce 
cle opbrengst z·ijn vnn bearijfsven··ich
tingen of van cle beroepswe1"lczaamheicl 
van cle belctsUngpUchtige en winsten of 
inlcomsten ttitmMcen. 

go De acmmtllencle pe1·sonele belnsting, in 
cle mctte wam"in clie belctst-ing op cle
zelfcle yronaslag en volgens aezelfcle mo
anliteiten als cle becl·rijfsbelnsting gehe
ven worat, t1·eft enkel cle sommen en nc
tiva wellce cle opbren.qst zijn vnn be
clrijfsve1Yichtingen of van beroeps'we,·lc
zaamheid vnn de 1Jelast-ingplichtige en 
winsten of inkomsten tti.tmalcen. 

10o Om een onj-uist bevonden aangifte te 
W'ijzigen en een cutnmtllencle a.anslag te 
gronclen, mng cle admin·istmt-ie de bij
zondere bew·ijsvoeriny ingestelcl bij aTti
kel 55 slechts nwnwenclen in cze mate 
wanrin cle telcenen en inclicies een Mj
lcomend beclrng aan inlcomsten awn het 
licht b'l"enyen (3). (Samengeschakelde 
wetten betreJ'fende de inkomstenbelas
tingen, art. 55, par. 1, al. 4.) 

11o Het is slechts in de mnte waaT"'in de 
levensw·ijze en d1ts de htliisho1tcleUjlce 
'tt-itgaven een hogere graad van welstctnd 
acm het licht brenyen clnn rlie welke 
uit ae ctanycyeven inlcomsten bUjkt dat 
cUe elementen telcenen of ina·icies wit-

ministerie v66r verbr., .10 April 1951 (Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 534 en vlg.). 

(1) Verbr., 12 December 1950 (A>T. Ye1·br., 
1951, blz. 179; Bull. en PASIC., 1951, I, 225); 
16 October 1951 (A1·r. VeTbT., 1951, biz. 76; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 81). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
16 October 1951 (A>·r. Ve,-bT., 1952, 'biz. 76; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 81). 

(3) Verbr., 12 December 1950 (ATr. Ve>·b,·., 
1951, biz. 179; Bull. en PAsrc., 1951, I, 225). 

(4) Verbr., 25 September en 9 October 1951 
(A 1'1'. V e1·br., 1952, biz. 24 en 52 ; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 25 en 56). 

malcen wcuwop de administrat-ie ve1·mau 
te steunen om een onhtist bevonaen 
ncmgifte te w·ijziyen en. een awnmtllende 
nansla.y te vesU_qen (4) en (5). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komsten~elastingen, art 55.) 

{BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANOIEN,. 
T. DEHON.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op llet bestreden: 
arrest, op 20 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, afgeleid uit de 
schemling van de wet van 6 September 
1895, artikelen 13 en 14, van artikelen 6-
en 7 van llet koninklijk besluit van 4 Mei 
1920 <loordat de nederlegging, ter griffie· 
van llet hof van beroep, van het verzoek
schrift tot verbreking, « nit kracht van 
een niet geldige maclltiging >> werd ver
richt : 

Overwegende clat de directeur van de 
clirecte belastingen van de provincie Hene
gouwen, W estelijk gewest, aan zijn ambt
genoot te Rrussel volmacht lleeft verleend 
om de door hem opgestelde memorie van 
voorziening tegen een op 20 Februari 1951 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen arrest, in zake Rene Dehon, per
soonlijk nedei" te leggen of te doen neder
leggen door een daartoe te machtigen af
gevaardigcle, ter griffie van dit llof; 

Overwegende dat het verzoekschrift tcr 
griffie door de verificateur te Brussel I, 
Aime Honorez, werd nedergelegd, kracll
tens een als volgt vervatte volmacllts
akte : « Ik ondergetekende, Florent, Nico
las, directeur van de directe belastingen 
te Brussel, eerste clirectie, handelende 
krachtens de bijgaande maclltiging, afge
leverd door de directeur van de clirecte 
belastingen te Bergen West, machtig de 
heer Aime Honorez, verificateur te Brus
sel ,I,_ ten einde de nederlegging te ver
richten >J, deze volmachtsakte evenwel als 
volgt zijnde ondertekend « Namens de di
recteur met verlof, de afgevaanligde in
specteur Famecllon >> ; 

Overwegende cla t nocll de tekst noch de 
geest van de wet er tegen opkomen dat de 
directeur van de belastingen, verhinderd 
de plichten zijner functie te vervullen, 

(5) Het Hof stelt hier het begrip levens
wijze gelijk met het begrip uitgaven voor het 
gezin. Zie memorie van toelichting van de web 
van 28 J uli 1938 tot verzekering van de juiste 
heffing van belastingen (Pm·lem. handel., Ka
mer, zittijd 1937-1938, n' 263) en verslag van 
de Commissie der financien van de Kamer 
(ibid., n' 296, blz. 5) alsook de conclusie van 
het openbaar ministerie v66r verbr., 10 April 
1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 536). 
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voor de duur van deze verhindering, door 
een , daartoe behoorlijk afgevaardigde 
ambtenaar vervangen worde; 

Dat de voortduring van werking, we
zenlijke voorwaarde voor het bestaan van 
de Staat, vergt dat de Staat nooit in de 
juridische onmogelijkheid gesteld zij zijn 
opdracht te vervullen, ter oorzake van het 
feit dat de ambtenaar die er toe gerech
tigd is in zijn naam te handelen, zich ver
hinderd ziet zijn functie nit te oefenen, 
hetgeen het recht insluit een mnbtenaar 
te machtigen om tle titnlaris van het ambt 
te vervangen; · 

Overwegende dat de vermeldingen van 
de volmachtsakte bewijs leveren, zolang 
geen tegenbewijs wordt bijgebracht, dat 
de directenr van de directe belastingen te 
Drussel I verhinderd was en dat de mach
tiging verleend door de ambtenaar tlie de 
directeur verving, aan de verificateur die 
het verzoekschrift heeft nedergelegd, re
gelmatig was; clat het verzoekschrift tot 
verbreking nit kracht ''an een bijzondere 
volmacht van de directeur van de directe 
belastingen te Brussel ter griffie wercl ne
dergelegd ; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 2 en 
19 van de' wet van 16 October 1945 tot in
voering van een extra-belasting op de in 
oorlogstijd behaalde excentionele inkom
sten, winsten en baten, 2::1, paragraaf 1, 
26 en 55 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 12 September HJ36 
en voor• zoveel als nodig bij besluiten van 
3 .J uni 1941 en 31 .J uli Hl43, bij samenhang, 
van artikel 2 van de besluiten betreffende 
de nationale crisisbelnsting sam<:>ngesclm
keld bij de beslniten vnn 16 .Juni HJ41 en 
31 .Juli 1943, doordat het bestreden arrest 
weigert de uitgaven voor het on!lerhond 
van het gezin in nanmerking te nemen ter 
raming van de inkomsten belastbaar : 
a,) in de extra-belasting : om de reden 
dat de uitgaven voor het gezinnoch krach
tens de op · inclicies gestennde methode 
in de op 9 October 1944 bekende activa 
mogen begrepen worden; IJ) in de gewone 
belastingen : om de reden dat de adminis
tratie, binnen het raam van artikel 55 
van de samengeschakelde . wetten geen 
aanvullende aanslag vermag te vestigen 
rlan in de mate waarin de tekenen of in
dicies een bijkomend bedrag aan inkom
sten aan het licht brengen, en dat zij, ten 
deze, noch bewijst, nocl1 beweert dat de 
bewnste uitgaven een lwgere graad van 
welstand vertonen dan nit de aangege
ven inkomsten blijkt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3, 

c, van de wet van 16 October 1945 tot .in-

VEllnR., 1952. - 15 

voering van een extra-belasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, behoudens het bij 
hetzelve ingestelde tegenbewijs, vermoedt 
dat, onder meer, de sommen rechtstreeks 
of onrechtstreeks aangewend tot het aan
kopen, de aanleg en de transformatie van 
roerende en onroerende goederen van be
lastbare ink oms ten voortkomen; 

Overwegende dat deze, in de algemeen
ste bewoordingen vervatte bepaling, als 
inkomsten aanziet de sommen aangewend 
tot dekking van de uitgaven voor het 
huishouden, welke bijgevolg in de voor 
aanslag in de extra-belasting vatbare ba
sis dienen te worden begreven; 

Overweg·ende dat door te beslissen dat 
ter bepaling van de voor aanslag in de 
extra-belasting vatbare basis, in onder
havig geval geen rekening met de uitga
ven voor het huishouden mag worden 
gehouclen, en !loor clientengevolge de liti
gieuze aanslag te vernietigen, het bestre
clen arrest het in het micl<lel aangeduid 
artikel 2 van de wet van 16 October 1945 
schendt; 

Dat het eerste ondercleel van het micldel 
gegrond is ; 

Over het tweede onclerdeel : 
0\'erwegende dat het bestreclen arrest 

c~r ov wijst dat de administratie, steunend 
op Yermoedens, lle aangiften ingediend 
door verweerder met het oog op de bere
kening van de inkomstenbelastingen over 
dienstjaren 1941 tot 1.945 gewijzigd heeft, 
en aanvnllende aanslagen heeft gevestigd; 

Overwegende dat wanneer de adminis
tratie, het recht van nazicht uitoefenend 
waarmerle zij door artikel 55 van de sa
mengesclmkelde w<~tten betreffende de in
komstenbelastingen bekleed is, een aan
vullende aanslag opmaakt, het op haar 
rust de vestiging van deze aanslag te 
rechtvaardigen en het bewijs te leveren 
van de elementen welke haar tot grond
slag clienen; dat· zij dam·toe de bijzondere 
bewijsvoering ingesteld bij artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten kan aanwen
den, luidens hetwelk de raming van de 
belastbare grondslag mag worden gedaan 
volgens tekenen en inclicies waaruit een 
hogere grand v·an welstand dan nit de 
aangegeven inkomsten blijkt; 

Overwegende echter dat zo op het stuk 
van bedrijfsbelasting als op het stuk van 
!le aanvullende personele belasting en van 
nationale crisisbelasting, in de mate 
waarin deze onderscheiden belastingen 
op dezelfde grondslagen en volgens de
zelfde modaliteiten als de bedrijfsbelas
ting geheven worden, de aanslag enkel de 
sommen en activa treft welke de op
brengst van bedrijfsverrichtingen en van 
de beroepswerkzaamheid van de belasting
plichtige zijn en belastbare winsten of 
inkomsten uitmaken, clat de administrfltif' 
binnen het raam van de samengeschakelde 
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wetten betreffende de inkomstenbelnstin
gen bijgevolg de bijzondere bewijsvoering 
van artikel 55 slechts mag aanwemlen om 
een aangifte te wijzigen en een aanvul
lencle aanslag te gronden in de mate 
waarin de tekenen en inclicies een bijko
mend bedrng aan inkomsten aan het licht 
brengen; 

Overwegende dat llieruit volgt dat, door 
te weigeren als tekenen of indicies de uit
gaven voor het gezin te bellouden, om de 
reden dat de administratie die, naar luid 
van het bestreden arrest, nls zo1lanig 0nkel 
becloelde uitga>en lleeft ingeroppen, niet 
bewijst en zelfs niE~t beweert flat verweer
der zou geleefd llebben op een voet - en 
dienvolgens uitgaven voor zijn gezin zou 
gedaan hebben - waaruit een llogei·e 
graad van welstand dan uit zijn aangege
ven inkomsten blijkt, het bestreden arrest, 
verre van cle in het middel aangeduide 
artikelen te schenden, ze juist heeft toe
gepast; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het beslist dat er 
geen grond is om rekening te houden met 
de uitgaven voor het gezin tot bepaling 
van de grondslag belastbaar in de extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
welke bij de wet van 16 October 1945 werd 
ingevoerd; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof 1•an beroep te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de helft van de kosten en 
aanlegger tot de wederhelft ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

8 Januari 1952. - 2° kamer. - V001'
zitte1· en verslag,qeve1·, H. Smetrijns, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlclu·idende concl1f.s·ie, H. Ganshof van 
der Meersch, atlvocaat-generaaL - Plei
ter, H. Van Le~·nseele. 

le KAMER.- 10 Januari 1952 
BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERHCHULDIGD 

GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - ATTJcS
'l'EN VAN DE CONTROLEUR VAN DE BELASTINGEN 
EN CONCLUSIES DE YERMELDINGEN VAN DE AT
TES'l'EN OVERNEMEND. - lNTERPRETATIE DIE 
HET AAN DIE AK'l'EN YERSCHULDIGD GELOOF 
NIE'l' MISKEN'l', - SOUVEREINE INTERPRE
'l'ATIE. 

De 1·echter ove1· de grand beoonleelt sott
'Ve1·ein in feite (le dmagwij(lte vnn v66r 
hem ·ingeroe11en attesten ran (le cont1·o-

le·tw van de belast-ingen en ram conclu
sies die de venneldingen vnn rle attes
ten ove·rnemen, wanneer zi]n interpre
tnt-ie het ann flie aJcten 1)erschuldigd ge
loof n-iet mislwnt. 

(VIJYERMAN, T. VAN DAMME.) 

AHREST. 

HID'l' HOIP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 November 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 203, 205, 
208, 209, 212, 1101, 1134, 1319, 1320. van het 
Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 141, 142, 
462, 470 van het Wetboek van Burgerlijke 
rechtspleging, 37, 39, 41, 42 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, door 
besluit van de secretarissen-generaal del. 
31 Juli 1943 samengeschakeld, doordat het 
bestreden arrest, om de veroorcleling 
van eiser tot een onclerhoudsrente van 
4.000 frank te rechtvaarcligen, verklaart 
<! clat a1)pellant zich vergenoegt een attest 
van de controleur van de belastingen voor 
te leggen volgens welk hij in de bedrijfs
inkomsten voor onclerscheidenlijk 100.000, 
70.000 en 78.150 frank is aangeslagen ge
weest dat hij geen woord rept over 
de opbrengst zijner aandelen, welke geen 
bedrijfsinkomst is >>, clan wanneer de 
voorgelegcle attesten van cle controleur 
van de belastingen niet aileen vermelden 
dat hij in de bedrijfsinkomsten voor de 
aangegeven bedrngen aangeslagen werd, 
maar ook dat hij in de aanvullende per
sonele belasting voor onderscheidenli.ik 
86.200, 45.000 en 30.450 frank aangeslagen 
wercl, dan wanneer de aanvullende per
sonele belasting het geheel van de inkom
sten, de opbrengst van aanclelen inbegre
pen, treft, clan wanneer eiser, in zijn in 
hoger beroep genomen besluiten, de at
testen van de controleur overschreef, met 
uitdrukkelijke vermelding van zijn aan
slag in de [\anvullende personele belasting 
op de hierboven vermelde bedragen : 

Overwegende dat, om te , beschikken 
over gegevens welke het zouden in staat 
stellen het bedrag van de door verweer
ster gevorderde uitkering tot levenson
derhoud te bepalen, het hof van beroep bi.i 
zijn arrest van 20 Febrnari 1950 aan eiser 
beval << voor de laatste drie jaren zijn in
komsten als afgevaardigde-beheerder, aan
deelhoucler, enz., van cle naamloze ven
nootschap « Anciens Etablissements Vij
verman » (vaste wedde, overwinsten, clivi
denden) aan te dniclen alsmede ... de andere 
inkomsten van zijn roerend en onroerencl 
bezit, dit alles gestaafcl door bewijskrach
tige bescheiden >> ; 

Dat aanlegger, in voortzetting van het 
rechtsgeding, attesten overlegde van de 
controlenr van de belastingen, waarvan 
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hij in ZIJn conclusies de vermeldingen 
overnam luidens welke hij, voor dienst
jaren 1948, 1949 en 1950 in de bedrijfsbe
lasting ten belope van respectievelijk 
100.000, 70.000 en 78.160 frank, en in de 
aanvullende personele belasting respectie
velijk ten belope van 86.200, 4.1.000 en 
30.450 frank was aangeslag·en geweest; 

Dat in bedoelde conclusies op deze ver
meldingen onmiddellijk de bemerking 
volgde dat « van· het inkomen dat tot be
drijfsbelasting aanleiding geeft nog client 
afgetrokken te worden het bedrag van de 
te betalen belastingen, taksen, het onder
houdsgeld van geintimeerde, enz. ll ; 

Overwegende dat, in acht nemende, 
enerzijds, de nauwkeurige en omstandige 
inlichtingen welke het arrest van onder
zoek aan eiser beval te verschaffen, en 
anderzijds, het gevolg dat eise:l' hieraan 
gaf door het vermelden alleen van bedra
gen en door de commentaar die hij zelf 
bij conclusies daaromtrent leverde, en die 
enkel zijn bedrijfsinkomsten betrof, het 
arre13t door een souvereine beoordeling err 
zonder het geloof te miskennen dat aan 
de attesten van de controleur van de be
lastingen of aan de conclusies dient ge
hecht, in feite heeft kunnen beslissen dat 
aanlegger geen woord gerept heeft van de 
opbrengst zijner aandelen welke geen be
drijfsinkomen is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die red en en, verwerpt de. voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot cle vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

10 Januari 1952. - 1e kamer. - Voot·
zittet·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslag,qever, H. Bareel. -
Gelijklttidende conclusie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Simont. 

le KAMER.--'- 10 Januari 1952 
ARBEIDSONGEVAL. - WEG VAN RET 

WERK. - 0NGEV AL ZICH HEBBENDE VOORGE
DAAN NA RET VERRICHTEN VAN DE ARBEID EN 
BUITEN DE PLAATS WAAR DEZE VERRICHT 
WORDT. - LoKAAL TE~ BESCHIKKING VAN 
DE ARBEIDERS GES'rELD OM ER HUN RIJWIEL 
TE BERGEN. - LOKAAL W AAR RET TOEZICHT 
01' DE LEIDING VAN DE WERKGEVER UITm;oE
FEND WERD. - 0NGEVAL ZICH HEBBENDE VOOR
GEDAAN OP DE WEG VAN HE'l' WERK. 

De t·echte·r ove·r fle gt·onfl besz.ist wette
lijlc dat een ongeval zich op fle weg van 
fle arbe·id heett voot·geflaan, wanneer 
hij vaststelt flat het ongeval na het ver
richten tJan fle a .. rbeid ,qebeurde, in een 
lolcaal u;aat· fle arbeifl niet vetTicht 

werfl mawr debt ter beschilckin.fl van fle 
arbeiclers {testelfl was on~ er h~tn ·rijwiel 
te bet·gen, zelfs zo het toez·icht of fle 
leifl·ing van fle werkgever op die plaats 
ttitgeoetend werd (1). (Besluitwet van 
13 December 1945, art. 1 en 2.) 

(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VAN ONDERLINGE 
VERZEKERING TEGEN DE ARBEIDSONGEVALLEN 
« LES INDUSTRIES TEXTILES REUNIES ll, 

T. CASSAUWERS EN BAEKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 Maart 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het enig middel : schending van 
de besluitwet van 13 December 1945 be
treffende het herstel van de schade ver
oorzaakt door ongevallen die zich hebben 
voorgedaan op de weg naar of van het 
werk, veranderd en verlengd door de be
sluitwet van 17 December 1946, in haar ar
tikelen 1 en 2; van de wet van 24 Decem
ber 1903 over het llerstel van de schade 
veroorzaakt door arbeidsongevallen en van 
de wijzigende wetten samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931, 
in hun artikelim 1 en 19; van de wet van 
10 Maart 1900 betreffende het arbeidscon
tract, in haar artikelen 1, 7 en 11; van ar
tikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek; 
van artikel 97 van de Grondwet; in zover 
fle bestreden beslissing, het beroepen von
nis bevestigend, beslist dat het ongeval, 
waarvan de verweerders ten laste van 
eiseres het herstel eisten, « een ongeval 
is voorgevallen op de weg naar of van het 
werk ll in de zin van de besluitwet van 
13 December 1945 om reden « dat op het 
og·enblik van het ongeval, eerste beroe
pene (verweerster in verbreking) zich op 
de normale weg (normaal af te leggen af
stand) bevond om zich naar huis te bege
ven; dat zij inderdaacl in de bergplaats 
was (door lle werkgever ter beschikking 
van de werknemers gestel<l) ... om haar rij
wiel te halen; ... dat de weg zich op de 
koer van de fabriek verlengt tot op het 
ogenblik dat de arbeicler cle plaats waar 
hij werkelijk zijn werkzaamheden ver
ricllt, bereikt lleeft ll en dat << het haar 
overkomen ong·eval al'l een aan de nor
male weg onafscheidelijk verbonden ri
sico dient beschouwd ll, dan wanneer 
door « ongeval voorgevallen op de weg 
naar of nm het werk ll de wetgever be
doeld heeft te verwijzen naar de onge
vallen die de arbeider overkomen « op de 

(1} Omtrent het begrip onrteval zich heb
bentle voorgetlaan op tle weg van de arbeid, 
zie verbr., 19 October 195(} (Arl". Verbr., 1951, 
biz. 66; Bull. en PASIC., 1951, I, 83, en nota's 
en verwijzingen). 
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weg ... terwijl hij niet meer onder llet toe
zicllt en de leiding van het ondernemings
hoofd staat >>; dat clit patronaal toezicht 
en de lei ding zicll uitoefenen ged urende !le 
gehele duur van uitvoering van llet << ar
beidscontract >> waarvan zij een essentieel 
element zijn; dat het ongeval verweerster 
onmiddellijk na de uitvoering van het 
« werk >> overkomen is, doch OIJ een 
ogenblik dat zij zich nog op de koer van 
de fabriek of in ervan afhankelijke ge
bouwen bevond zotlat het ongeval nootlza
kelijkerwijze gebeurd is op een plaats en 
een tijcl waar het · patronaal gezag nog 
niet had opgehoutlen zich uit te oefenen; 
dat zulk ongeval bijgevolg niet kan val
len in het toepassingsveld van de be
sluitwet van 13 December 1945 betref
fende het herstel van de schade ver
oorzaakt door ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk hebben voorge
daan; in zover dat het bestreden vonnis, 
door deze wetgeving op het aan de rech
ten onderworpen geval toe te passen, de 
in het middel aangehaalde wetsbeschik
kingen geschonden heeft : 

Overwegende dat de rechter, door feite
lijke · beschouwingen welke de beoordeling 
van het Hof ontgaan, en bij gebrek 
aan een enge wettelijke bepaling welke 
verweerster van de term « weg >> geeft 
door hem tot de openbare weg tot aan 
de poort van de fabriek te beperken, heeft 
vastgesteld dat de arbeidster, slachtoffer 
van het ongeval, doordat zij zich na het 
verrichten van haar arbeid reeds in een 
lokaal bevond welk te harer beschikking 
was gesteld om ei· haar rijwiel te bergen, 
niet. meer op de « plaats waar zij haar 
werk verricht >> aanwezig was en zich 
dus « op weg naar of van het werk be
vond >>, omstandigheid die niet noodzake
lijkerwijze het toezicht of de leicling van 
de werkgever uitsluit; 

Dat nit die beschouwingen volgt dat de 
rechter, zolider de besluitwet van 18 De- · 
cember 1945 te scllenden, heeft kunnen be
slissen dat het ongeval zich heeft voorge- • 
daan in de loop van de normale af te leg
gen weg om zich naar het verblijf van · 
het slachtoffer te begeven, en dat het feit 
dat het ongeval heeft veroorzaakt, onaf
scheidba ar aan deze weg verbonclen was; 

Dat hij dus de in het middel aange
duide bepalingen juist heeft toegepast, 
en het middel del'halve niet gegrond is; 

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

10 Januari 1952. ----' 1e kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Wouters, voor
zitter. - St1'ijcUge concl1tsie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
R~. . 

VERENIGDE KAMERS. -II Januari I952 
1" MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -

HAAD VAN STATE. - VOORZIENING TEGEN EEN 
AHHES'l' WAAHiliJ EEN HECHTSMIDDEL VAN Oli'
BEVOEGDHEID TEGEN EEN TOT NIE'l'IGVER'KLA
RING OPGEWORPEN BEHOEP AFGEWEZEN WORD'l'. 
- l\1IDDEL HIERUI'l' AFHELEID DA'l' HE'l' AR
HIGST DE HEDEN VAN DE \'EHWEHPING ONZEKEH 
LAAT. 

2° RAAD VAN S'J'ATE.- BEROEP TOT NIE
TIGVEHKLARING VAN EICN .A.K'l'E VAN EEN ADM}..: 
NISTRA'l'IEVE OVERHEID OF VAN EEN BESLIS
SING OVER EEN BESTUURLI.JIIC GESCHIL. -

RECHTSMIDDEL VAN ONBEVOEGDHEID HIEROP 
GESTEUND DAT DE EIS TOT DE BE\'OEGDHEID 
YAN DE RECHTERLI.TKE OVERHEDEN BEHOOH'l'. 
- VImWERPING YAN HET RECHTSUIDDEL. -
VERPLICHTING DE VEHWERPING ZO TE MOTI
\'EREN Dl\.T HET TOEZICH'I' YAN Hlc'l' Hmc ;\fO

GELIJK WEZJC. 

1° Is tot stnv'ing van een 1!001'Zien'ing ter1en 
een arrest van de Raad van Htate ont
vanlcelijlc, het middel hientit afgele·id 
rlat het arrest de 1·eclen onzelcer laat 
mn rlewellce cle Raacl het 1·echtsmidclel 
·vnn o·nbe·voey(Uie'icl tetJen een 01Jgewo·r
pen be·roep tot 'll!ietigve·rkla·ring afgewe
zen heeft. (Wet van 28 December 1946, 
artikel 20, par. 1.) (Stilzwijgende be
slissing.) · 

2° De Raad van State, wtuwb.ij nanhang·ig 
is een ctlcte van een nclministraUeve 
ove·1·he·icl of eeu besUss-ing over een rJe
schU van bestnur, ·wnctrtegen een t·echts
m:iclclel van onbevoegllheid ·is opgewo·r" 
pen h-iemp {lesteund dnt cle eis tot cle 
bevoegclhehl vnn de 1·echte1·lijlce ovet·
herlen behom·t, 11UJff cUt 1'echtsrniclclel 
iiiet ·verwerpen zoncle1· ziin an·est zo te 
tnotive1·en clat het toe.zici~t van het Hof 
inogeUjlc weze (1). (Wet van 28 Decem
ber 1946, art. 19 en 20, par. 1.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOOHWEGEN, T. YANDEREY'KEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 Januari 1951 door de afdeling 
Aclministratie van de Haad van State ge
wezen; 

Over het enig midrlel : schending van 
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 4, 9, 

.19 en 20 van de wet van 23 December 1946 
houdende instelling van een Raad van 
State, 1319 en 1820 van het Burgerlijk 
Wetboek tot bepaling van het geloof dat 
aan de akten client gehecllt (in onderllavig 
geval, het verzoekschrift op 17 November 
1949 door verweerder ingediend bij de 

(1) Zie conclusie van de beer procnrenr
generaal L. Cornil, met verwijzingen, v66r bet 
arrest (Bull. en PAsrc., 1952, I, 248). 
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Haad van State), 1 van het besluit van de 
Regent van 27 April 1945, tot regeling van 
de toestand van de personeelsleden van de 
Staat die, wegens wettige met de oorlog 
verband houdende redenen, hun functies 
hebben onderbroken (gewijzigd bij arti
kel 1 van het besluit van de Regent van 
24 .Tuni 1949), doordat de Raad van State 
(afdeling administratie), waarbij aanhan
gig waxen gemaakt : 1 o een verzoekschrift 
door verweerder tot de Raad van State 
gericht en waarbij hij om het onderzoeken 
van zijn gevaJ verzocht, opdnt hem « de 
voordelen zouden worden verleend van de 
bepalingen ingevoerd bij besluit van de 
Regent van 24 Juni 1949 tot wijziging van 
het besluit van 27 April 1945 )), en opdat 
zou worden « nagegaan )) of de maatschap
pij, eiseres in verbreking « hem het voor
deel van de bepalingen van het besluit 
van de Regent van 24 .Juni 1949 mag ont
zeggen )) ; en 2° een rechtsmiddel van on
bevoegdheid door eiseres, in verbreldng 
tegen eli t verzoekschrift in eeil regelma tige 
memorie van antwoord opgeworpen, en af
geleid hieruit dat het in dier voege ver
vatte verzoek voorkwam als een vorde
ring tot uitbetaling van achterstallige 
wedden welke in beginsel haar grondslag 
vindt in het dienstcontract waardoor 
beicfe in het geding betrokken partijen 
waren verbonden, en als zodanig uitslui
tend ter bevoegdheid stond van de recht
banken van de rechterlijke mncht, zich 
desondanks stilzwijgend bevoegd heeft be
vonden om van het verzoek kennis te ne
men, doch zonder op uitdrukkelijke wijze 
het door eiseres in verbreking opgeworpen 
rechtsmiddel van onbevoegdheid te beant
woorden, en door zich te beperken tot de 
verklaring dat het verzoekschrift client 
te worden geinterpreteerd als een beroep
schrift tot nietigverklaring uitmakende 
« van de zogenaamde beslissing )) waarbij 
eiseres in verbreking op 25 October 1949 
llaar besluit de geeiste loonacllterstal
Ien niet uit te betalen bevestigd nad, 
dan wanneer : 1 o de door het bestreden 
arrest verstrekte intervretatie van het in
leidend verzoekschrift van 17 November 
1949 op generlei reden wordt gestaafd, met 
de tekst zelve van voornoemd verzoek
schrift onverenigbaar is en dienvolgens 
de verwerping van het rechtsmiddel van 
onbevoegdheid, hetwelk de_ openbare orde 
betreft en door eiseres in verbreking werd 
opgeworpen, niet zou kunnen rechtvaardi
gen (schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 19 van de wet van 23 December 
1946, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
boek) ; 2° het verzoek strekkende tot uit
betaling van loon- of weddeachterstallen 
waarop verweerder beweerde recht te heb
ben omdat hij, om ze te genieten. zich 
in de voorwaarden gesteld door de te clien 
opzichte vigerende wetsbevalingen zou be
vonden -hebben, een geschil omtrent een 

burgerlijk recht deed OIH'IJZen, en als zo
danig uitsluitend binnen de bevoegdheid 
van de rechtbanken van de rechterlijke 
macht viel (schending van artikelen 92 
van de Grondwet en 4 van de wet van 
23 December 1946) ; 3° de beweerde << be
slissing )) van 25 October 1949, welke door 
llet bestreden arrest werd vernietigd, 
slechts een zendbrief is waarbij eiseres in 
verbreking haar weigering te kennen geeft 
de gevorderde loonachterstallen nit te be
talen, en dus geen « beslissing )) uitmaakt 
naar de zin van artikel 9 van de wet van 
23 December 1946, clit wil zeggen een aide 
waarbij een administratieve overheid een 
haar wettelijk toegewezen beoordelings
macht uitoefent, en een nieuwe rechtstoe
stand in het leven roept (schending van 
voormeld artikel 9 van de wet van 23 De
cember 1946 en 1 van het besluit van de 
Regent van 27 April 1945) : 

Yoor zoverre het middel het arrest ver
wijt het door eiseres opgeworpen rechts
micldel van onbevoegdheid niet te hebben 
beantwoord en er zich toe te hebben be
paald te verklaren clat het verzoek 
client te worden geinterpreteercl als een 
beroep uitmakend tot nietigverklaring van 
de beslissing waardoor aanlegster gewei
gerd had aan verweerder achterstallige 
bezoldiging·en nit te betalen : 

Overwegende dat het arrest het punt 
onzeker laat of de Raad van State het 
rechtsmiddel van onbevoegclheid heeft ver
worpen dewijl hij van mening zou ge
weest zijn dat de rechten waarover het 
geschil tussen partijen Ioopt geen binnen 
de bevoegdheid van de rechtbanken val
lende burgerlijke rechten zijn, dan wel 
dewijl hij zich met de macht bekleed zou 
l1ebben bevonden om de weigeringen te 
vernietigen waardoor de administratieve 
overheden bezwaren afwijzen, zelfs wan
neer deze aileen burgerlijke rechten be
treffen; 

Overwegende dat, naardien het het Hof 
in de onmogelijkheid stelt om het nazicht 
nit te oefenen hetwelk bij artikel 20 van 
de wet van 23 December 1!}4(1 ter uitvoe
ring van artikelen 92 en 106 van de Grond
wet aan het Hof wordt OJ1gedragen, het be
streden arrest artikel 19 van vermelde 
wet van 23 December 1946, hetwelk in het 
middel wordt aangeclnid, schendt ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat de· griffier van de 
Raad van State onderhavig arrest zal 
overschrijven in zijn register en melding 
er van zal maken op de kant van het ver
broken arrest; veroordeelt verweerder 
tot de kosten ; verwijst de zaak naar de 
afdeling administratie van de Raad van 
State, anders samengesteld, ten einde over 
het rechtsmiddel van onbevoegdheid nit
spraak te doen bij een arrest hetwelk aan 
het Hof zal toelaten zijn nazicht uit te 
oefenen. 
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11 Januari 1952. - Verenigde kamers. 
- Voo1·zitte1·, H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Smetrijns. -
Gelijlcl'lbidende concl·ns·ie, H. L. Cornil, 
procureur-generaal. - Ple·iter, H. Van 
Ryn. 

2" KAMER.- 14 Januari 1952 
1" MIDDELEN TOT VERBREKING. 

STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLURIES AANVOEREND. -
GEEN ANDERE AA:"'DUIDING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° GEMEENTEREGLEMENT.- BEREND
MAKING. - WIJZE. 

3° GEMEENTEREGLEMENT.- BEKEND
MAKING. - BEWIJS. 

4° BEWI.TS.- GE'l'UIGSCHRIF'l'. -· BEWIJS
WAARDE, EN OPRECHTHE!D. - BEOORDELING 
IN FEITE. - SOUV~JREINE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. 

5o GEMEENTEREGLEMENT. - VERBOD 
VAN VERKOOP VAN VOORWERPEN OP DE OPEN
BARE WEG. - ESSENTIEEL TI,JDELIJK VER
BOD. - VEREIST TOT HANDHAVING VAN DE 
OPENBARE ORDE EN RUST. - REGLEMENT GE
STEMD DOOR DE GEMEENTERAAD. - WETTE
LI.JKHEID. 

1" Is n·iet ontvankeUjk: het middel dat een 
gebrelc aan antwoonl 011 de corwl'lbsies 
aanvoe·rt, zonde·r a.an te d·widen welke 
ve1·decllgingsg1·onflen on 1Jeantwo01·cl ble
ven (1). 

2" De gemeente·reglementen worclen door 
mifldel V(£n a.flcondiginq en ·van a.anplak
Tcing bekend gema.a.kt (2). (Gemeen
tewet, art. 102.) 

3" Geen enkel lconinkUJk besl·n-it heeft tot 
clusve·r (le wijze bepaa.lcl waamp cle 
vaststell'ing van het feU en van cle cia
tum van cle bekenclmaldng van cle ge
meentereglementen cl·i.ent {JC(laan; het 
bewi.fs van cl·ie beTcenclmnlc'ing mar1 der
hnlve cloo1· alle wettcl'ijlce 1Jew·ijsmicl
dele1i b-ijuebTacht wonle·n; cle hoven en 
Techtbnnlcen Tctt.nnen wettelij lc een nt
test V(bn cle ll'lWf!emeeste·r beschotbwen 
als bewijs tt'itmalcend van (z.le bekencl
ma.Tc·ing (3). (Wet van 30 December 1887, 
art. 2l.) 

4" De bew·ijSW(Ubnle en.. clc otwcchtheid 
vnn een {/et·u:igsclwift wo·rden (loo1· de 
r·echter ove1· cle f!r·oncl smtverein ·in feUe 
beoonleelcl ( 4). 

5" H et essentieel tijdelij 1c ve·rbo(l van ie
dere verlcoop van voorwer·tJen 01J de 
openbnre weg mag floor cle ,qemeente
raacl rtitgevnnrcligd wo1·den, wanneer 

(1) Verbr., 20 Juli 1951 (An·. T'er·br., 1951, 
blz. 692; Bull. en PAsrc., 1951, I, 794, en nota 2). 

(2) en (3) Verbr., 8 Mei 1905 (Bull. en PAsiC., 
1905, I, 216); 20 Juli 1951 (Arr. T' erbr·., 1951, 
blz. 692; Bull. en PAsrc., 1951, I, 794). 

cle handhaving van de openbare orde en 
rrtst zulks ve·re·ist (5). (Wet van 16-
24 .Augustus 1790, art. 3 van titel XI; 
gemeentewet, artikel 78.) · 

(DE WIT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Mei 1951 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Yeurne; 

Over llet eerste mitldel : scllending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat llet 
bestreden vonnis al de door aanlegger in
geroepen recllts- en feitelijke argumenten 
niet beantwoord lleeft : 

Overwegende clat het middel niet aan
duidt welke verdedigingsgronden llet be
streden vonnis onbeantwoord zou gela
ten llebben; 

Dat llet middel, bij gebreke van nauw
keuriglleid, niet ontvankelijk is ; 

Over llet tweede middel : schending van 
artikel 102 van de Gemeentewet en van llet 
koninklijk besluit van 12 November 1849, 
doordat de bekendmaking bij gebreke 
waarvan de gemeenteverordening, die llet 
bestreden vonnis toegepast heeft, gePn 
bindende kracllt bezit, niet geldig bewe
zen is, daar, eerste onderdeel, geen mel
ding van deze bekendmaking in llet daar
toe bestemd register werd gemaakt over
eenkomstig llet koninklijk besluit van 
12 November 1849 en daar, tweede onder
dee!, geen waarde kan gellecllt wor~en 
aan llet door de burgemeester van Diks
muide afgeleverd getuigscllrift omtrent 
bedoelde bekendmaking, dit getuigscllrift 
gedagtekend zijnde van na cle beroeprne 
beslissing en de burgemeester die het on
dertekend heeft als ambtenaar van llet 
openbaar ministerie in eerste aanleg ge
zeteld llebbende : 

.Aangaande llet eerste onderdeel : 
Overwegende dat luidens artikel 102 van 

de Gemeentewet, de gemeentereglementen 
door middel van afkondiging en van aan
plakking bekend gemaakt worden; dat het 
feit en de datum van de bekendmaking 
op de bij koninklijk besluit te bepalen 
wijze moeten vastgesteld worden; .. 

Overwegende dat geen enkel koninkllJk 
besluit, geilomen ter uitvoering van arti
kel 21 van de wet van 30 December 1887, 
tot dusver de wijze lleeft bepaald waarop 
deze vaststelling client gedaan; dat der
llalve llet bewijs van dit feitelijk element 

(4) Verbr., 24 Februari 1941 (Ar·r. T' er·br·., 
1941, blz. 40; Bull. en PASIC., 1941, I, 55); 
3 Juli 1950 (A,.,·. T'er·br., 1950, blz. 699; Bull: 
en PAsiC., 1950, I, 799). 

(5) Yerbr., 7 October 1901 (Bull. en PAsrc., 
1901, I, 366); 20 Juli 1951 (Ar'l'. Verbr·., 1951, 
blz. 692; Bull. en PASIC., 1951, I, 794). 



-231 

dooi· alle wettelijke bewijsmiddelen mag 
bijgebracht worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de bekendmaking van het 
gemeentereglement van de Stud Diksmuide 
van 11 Augustus 1950, waarvan het toe
passing heeft gemaakt, door afkondiging 
en aanplakking is geschied; dat het deze 
vaststelling grondt op een formeel attest 
afgeleverd door de burgemeester van de 
Stad Diksmuide; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
een attest van de burgemeester wettelijk 
heeft kunnen beschouwen als bewijs uit
makend van de bekendmaking van het 
gemeentereglement; 

Dat clit onderdeel van het middel naar 
rechf fault; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat de waatde ,en de op

rechtheid van een getuigschrift door de 
rechter over de grond souverein in feite 
beoordeelcl wordt; dat (le omstandigheicl 
dat het getuigschrift na de beslissing in 
eerste aanleg ondertekend en afgeleverd 
wenl, de bewijskracht er van niet ontze
nuwt; 

Dat de bewering, luidens welke ue 
burgemeester van Diksmuide in eerste 
aanleg het ambt van het openbaar minis
terie zou bekleed hebben, door de vermel
dingen van het zittingsblad en van het 
vonnis van de politierechtbank gelogen-
straft is; -

Dat het tweecle onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Over het derde midclel : schending van 
de bepalingen van de Grondwet betref
fencle de vrijheid van gedachten, van 
drukpers, van handel en nijverheicl, door
dat het reglement van 11 Augustus 1950 
er zich niet toe beperkt enkel het verko
pen van bepaalde voorwerpen op de open
bare weg te verbieden maar in algemene 
bewoordingen het verkopen verbieclt van 
om het even welk voorwerp, op geheel het 
grondgebied van de stud, zomler onrler
scheid te maken tussen de private eigen
dommen en het publiek domein : 

Overwegende dat artikel 3 van het po
litiereglement, waarvan op aanlegger toe
passing gemaakt werd, ieclere verkoop op 
de openbare weg van voorwerpen, en on
der meer van drukwerken, op 19 en 20 Au
gustus 1950 verbiedt; dat deze maatre
gel ter hanclha ving van de openbare rust 
en orde getroff~·n wercl ; 

Dat zulk essentieel tijclelijk en tot open
bare plaatsen beperkt verbocl geen schen
ding van enige wetsbepaling nitmaakt en, 
uit kracht van artikelen 3 van titel XI 
van de wet van 17-24 Augustus 1790 en 78 
van de Gemeentewet, uom• de gemeente
raad kan uitgevaardigd worden wanneer 
de hanclhaving van de openbare orde en 
rust zulks vereist ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vim·cle middel : schending van 

het gemeentereglement van 11 Augustus 
1950 van de Stad Diksmuide doordat het 
enkel kan toegepast worden op feiten ge
pleegcl op de ovenbare weg of OD plaatsen 
waartoe het publiek toegang heeft, clan 
wanneer nit het bestreclen vonnis blijkt 
clat de aanleg·ger verweten feiten gepleegtl 
zijn geweest op een plaats welke niet voor 
ieclereen toegankelijk was, maar slechts 
voor bepaalde personen die op een door 
omheiningen afgesloten plaats verzameld 
Waren : 

Overwegemle dnt uit het bestreden von
nis niet blijkt clat aanlegger zich op een 
afg·esloten en voor clerclen niet toeganke
lijke plaats bevond; !lat llet vonnis vast
stelt dat de plaats, waar llet feit begaan 
wercl, mits zekere voorwaarclen voor het 
publiek toegankelijk was; 

Da t het mid del feitelijke gronclslag 
mist ; 

En overwegende dat de substanW\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
vormen werden nageleefd en dat de uitge
sproken straf overeenkomstig de wet is ; 

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

14 Januari 1952. - ;;;e kamer. - Voor
zUter, H. 'Wouters, voorzitter. - vm·slag
gever, H. van Beirs. - Gelijklltidende 
conclltSie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. v·an Hille (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Gent). 

2" KAMER.- 14 Januari 1952 
2° VOORZIENING IN VERBREKING. -

STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR BE
KLAAGDE. - VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND TER 

GRTFFIE VAN DE RECHTSJI-IACHT DIE DE BE
TREDEN BESLISSING GEWEZEN HEEFT. 
GEEN VASTHTELLING DAT RET VERZOEKSCHRIFT 
niNNEN DE WETTELI.JKE TERMIJN NEICBGELICGD 
WERD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
I'ERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZJCH TE 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING 
DOOR BEKLAAGDE TEGEN DE RERLISSING GEWE
ZEN TEN AANZIEN VAN EEN MEDEBEKLAAGDE OF 
TEN AANZIEN YAN DE BURGERLIJK VERANT
WOOHDELIJKE PAHTIJ. - VOORZIENING NIET , 

ONTVANKELIJK. 

"1 o Is niet ontva.nlcelijlc het vcrzoelcsch,l"'ift 
tot verbrelcing doo,r belclanofle inoerUcnrl 
ter O'rij]ie van de rechtsmacht rUe de be
sl'reden lJeslissino ucw,ezen hectt, wnn
nee'r nict wonlt vastoesteld dnt het 
neer_qeleoa 1AJC'rrl lJinnen de tennijn va-n 
tien daoen nn de verklarino tot verMe-
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Ic-ing, gebewrlijlc -verle-ngrl o-vereenlcom
st'ig ar-tilcel 7 va.n de wet van 22 Jttli 
.1927 (1) 0 

2° Een belclaa.rJde is onbevoegrl om z·ich in 
verbrelcing te vooTzien tegen de besUs
sing wellce r1ewezen wenl op rle tegen 
een merlebekla.a.gde in{lestelde tmblielce 
vorderinrJ of op de b·wrgeTlijke vonlerin[l 
va.n een derde (2) of tegen de ten aa.n
zien van de b·twge1·lijk' venmtwoor·de
lijlce pa,r-tij yewezen besliss·ing (3). 

(BROUNS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 April 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Tongeren ; 

Over de door .verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid van het 
door aanlegger ingediende verzoekschrift : 

Overwegende dat de enige aanwijzing 
welke toelaat het tijdstip te vermoeden 
waarop aanlegger zijn verzoekschrift, hou
dencle zijn middelen tot verbreking, neer
gelegd heeft, de dagtekening is van de 
brief van 31 Mei 1951 waarbij zijn raads
man dit bescheid blijkt overhandigd te 
hebben aan de hoofdgriffier van de recht
bank die het bestreden vonnis gewezen 
heeft; 

Overwegende dat bet Hof geen acht ver
mag te slaan op het verzoekschrift inge
dieml ter griffie van de rechtbank waar
door het bestreden vonnis gewezen were!, 
wanneer niet wordt vastgesteld dat het 
neergelegd werd binnen de door artikel 422 
van het Wetboek van strafvonlering voor
ziene termijn van tien dagen na de ver
klaring tot verbreking, gebeurlijk ver
lengd overeenkomstig artikel 7 van de 
wet van 22 Juli 1927; 

In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing tegen aanlegger gewe
zen over de publieke vordering : 

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

In zover de voorziening worclt gericht 
tegen de beslissing over de tegen aanleg
ger ingestelde burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
aanvoert dat door bet Hof in acht ver
mag genomen te worden en clat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

(1) Zie verbr., 11 Juni 1951, twee arresten 
(An·. Ve1·bT., 1951, biz. 599; B1tll. en PAsiC., 
1951, I, 694 en 703) alsook nota 2 onderaan het 
tweede arrest; 25 Juni 1951 (A1·r. Ve1·br., 1951, 
blz. 634.; B1tll. en PASIC., 1951, I, 731). 

(2) Verbr., 9 Juli 1951 (B1tll. en PAsrc., 1951, 
I, 767). 

(3) Verbr.,. 9 Juli 1951 (A1·r. Ve,·b,·., 1951, 
biz. 671; B1tll. en PAsrc., 1951, I, 773). 

In zover de voorziening wordt gericht 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering ten laste van een medebeklaagde · 
en over de ermerle verband hebbende bur
gerlijke vordering : 

Overwegencle dat aanlegger onbevoegd 
is om zich in verbreking te voorzien te
gen de beslissing welke over de tegen een 
medebetichte ingestelde publieke vorde
ring gewezen werd evenals tegen deze 
welke gewezen werd over de ermede ver
band hebbende burgerlijke vordering 
waarin hij geen parti.i is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de tegen de voor aanleg
ger burgerlijk verantwoordelijke partij 
ingestelde vordering : 

Overwegende rla t aanlegger eveneens 
onbevoegtl is om zich in verbreking te 
voorzien tegen de beslissing welke over 
de tegen de voor hem burgerlijk verant
woordelijke 11artij ingestelde vordering· 
gewezen werd ; 

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

1+ Jnuuari 1952. - ze knmer. - TToo1·
zUter, H. Wouters, voorzitter. - Fe,rsla_q
_qe·ve·r, H. van Beirs. - GeU.il.:luirlenrle 
conclttsie, H. Haoul Hayoit de 'l'ermi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Delacroix. 

2e KAMER.- 14 Januari 1952 
VERKEEH. - 0PENBAAR PLEIN. - BEGHIP 

DOOR DE WEGCODE Nm1' BEPAALD. - P,~:
PERKING VOOR'l'VLOEIEND UIT AR'l'IKEL 3, 1°, 
VAN DE WEGCODE. - DRAAGWIJD'l'E. 

De Wepcorle bepa.a.lt rle 1Jetelcen·is va.n de 
woorden « openbaar plein ll n;iet. Hii be
perkt zich, ·in ha(W a.r·tilcel 3, 1°, te be
schilcken rla.t zelcere pla,a,tsen, sa.men
_qestelcl 11!it verschillenrle r-i.iwe{len, het 
kara.kte·r vam openbna,r ple,in n·iet ver-
tonen (4). 

(DE RUYSSER, 1'. DE RELDER.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF _; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Mei 1951 in boger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

Wat de voorziening betreft gericht te
gen de beslissing oYer de publieke vorde
ring: 

Overwegende flat het bestreden vonnis, 
vaststellende dat de beklaagde overleden 
--------------------

('~) Verbr., 3 November 19,~7 (A1·r. Ve,·lw., 
1947, biz. 344; Bull. en PASrc., 1947, I, 455) ; 
16 April 1951 (A,.,., T'e,-b,·., 1951, blz. 479; R1tU. 
en P&src., 1951, I, 569). 
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was, de publieke vordering vervallen heeft 
verklaard en de kosten dezer vordering de 
Staat ten laste heeft gelegd; 

Dat de voorziening, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is ; 

Wat de voorziening betreft gericht te
gen de beslissing over de burgerlijke vor
dering : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, en 3, to, 
54 en 56 van het koninklijk besluit van 
t Februari t934 (Wegcode), doordat het 
bestreden vonnis eiser veroordeeld heeft 
tot het betalen van schadevergoeding aan 
verweerder De Belder, op grond van de 
inbreuk die zijn aangestelde tegen arti
kel 54 van de Wegcode zou gepleegd heb
ben en ontkend heeft dat eiser overeen
komstig artikel 56 van gezegde code van 
de voorrang van rechts zou hebben geno
ten om reclen dat de Draakplaats, waar 
de aanrijding gebeurde, het karakter niet 
had van een openbaar plein, << gezien op 
de Draakplaats en de Tramplaats, welke 
samen een openbaar plein zouden vormen, 
spoorwegbJ'uggen aanwezig zijn die de rij
weg·en door ~en of meer wandelwegen ge
scheiden houden ll, wanneer, overeenkom
stig artikel 3, to, meer bepaald alinea 2, 
van de Wegcode, een plein <lan slechts het 
karakter van openbaar plein verliest 
wanneer het samengesteld is nit verschil
lende rijwegen, van ongeveer dezelfde 
breedte als die welke ov het plein uitlo
pen, door een of meer vluchtheuvels ge
scheiden clie aan het verkeer van de voer
tuigen zijn onttrokken, wanneer dus het 
bestreden vonnis aan gezegde Draak
plaats het karakter ·van openbaar plein 
heeft ontkend zonder de aanwezigheid 
vast te stellen van al de kenmerken die 
vereist waren om haar dat karakter te 
ontkennen, wanneer clus cle feitelijke 
vaststellingen van de rechters over de 
grond niet van aard zijn de toepassing 
van artikel 54, en de weigering artikel 56 
toe te passen, te rechtvaardigen, wan
neer dus in alle geval de mqtivering van 
het bestreden vonnis niet aan de vereisten 
van artikel 97 van de Grondwet voldoet : 

Overwegende dat het middel hierop is 
gegrond dat, overeenkomstig artikel 3, to, 
alinea 2, van de Wegcode, « een plein dan 
slechts bet karakter van openbaar plein 
verliest wanneer het samengesteld is nit 
verschillende rijwegen, van ongeveer de
zelfde breeclte als clie welke op het plein 
uitlopen, door een of meer vluchtheuvels 
gescheiden die aan het verkeer van de 
voertuigen zijn onttrokken ll ; 

Overwegende dat de Wegcode de bete
kenis ,;an de woorden << openbaar plein ll 
niet bepaalt; dat in strijd met de be
wering waarop het middel steunt, het 
artikel 3, to, alinea 2, de vereiste voor
waarden niet vermeldt welke vervuld 
dieuen te worden opdat een deel van de 

openbare weg het karakter van openbaar 
plein niet zou vertonen; dat het zich er 
toe beperkt te beschikken dat zekere plaat
sen, die het beschrijft, dit karakter niet 
vertonen · 

Dat ~~t mid del naar recht faalt; 
Om che redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

t4 Januari t952. - 2• kamer. - FooT
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijlcluiclende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - PleiteT, 
H. Struye. 

2" KAMER. - 14 Januari 1952 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEROOR
DELING Y AN EEN BEKLAAGDE WEGENS HOOFD
ZAKELIJKE DEELNEMING AAN EEN MISDRIJF. 
- VERMELDING VAN ARTIKEL 66 YAN HET 
STRAFWETBOEK NIET VEREIST. 

WanneeT een belclaagcle vemo1·cleelcl wonlt 
weuens hootdzalcelijlce ·aeelneming aan 
een miscl1'ijf, deelnem·ing clie in cle ter
men van rle wet omsch1·even wo1·clt, is 
cle vennelcling, in cle beslissing, van a1·U-
7cel 66 van het Stntfwetboelc niet veT
eist (t). 

(DE SCHEPPER.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen zijnde : to de beschikking 
van 2 Juni t950 waarbij de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent eiser naar de Correctionele Recht
bank te Gent verwees; 2° het arrest op 
11 Mei t95t door het Hof van beroep te 
Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen inge
steld tegen bovenbedoelde beslissingen sa
menhangend zijn : 

A. Met betrekking tot de voorziening 
gericht tegen de beschikking van cle raad-
kamer: · 

Overwegende clat de substanWoile of op 
straf. van nietigheicl 'voorgeschreven vor
men werden nagekomen en clat de beslis
sing overeenkomstig cle wet is ; 

B. Met betrekking tot de voorziening 
gericht tegen het arrest van 11 Mei t95t : 

Over het eerste micldel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 66, 67, t93, 
t96, t97 van het Strafwetboek, t984, t99t, 
t998 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden ai·rest eiser wegens valslleid 
in geschriften, als medeclader veroordeelt, 
het feit bestaande in het veranderen op 

~----·----~-

(1) Verbr., 31 Juli 1947 (Bull. (m PAsrc., 1947, 
I, 338). 
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bescheiden die eerst op 12 Maart gebruikt 
werden van de datum « twaalf Maart ll 
in cc elf Maart ll, en verklaart cc dat te ver
geefs de verdachte voorhoudt dat zijn be
vel er enkel toe strekte op 11 Maart in 
vlaats van op 12 Maart te doen leveren 
en da t hij dus voor de slechte uitvoering 
van zijn bevel niet aansprakelijk is ll, het 
door eiser opgeworpen verweer verwer
pend om de reden dat eiser moest weten 
dat de leveringen onmogelijk cc tussen het 
uur van zijn telefonisch gesprek rond 
12 uur op 11 Maart en 's avonds van ge
melde dag ll konclen uitgevoerd worden, 
dan wanneer artikel 66 van het Strafwet
boek slechts toepasselijk is op degene die, 
door misbruik v.an gezag of van macht, 
rechtstreeks tot het misdrijf aangezet 
heeft namelijk door bevel te geven om het 
misdrijf te plegen, voorwaarde clie niet 
vervuld wordt indien de aansteller een be
vel gaf waarvan de uitvoering het plegen 
van het misdrijf niet zou uitgemaakt heb
ben, zelfs indien dit bevel niet uitvoer
baar was: 

Overwegencle dat door het middel wordt 
aangevoerd dat een bevel geenszins vol
staat opdat aanzetting door misbruik van 
gezag tot het plegen van een misdrijf zou 
bestaan wanneer het gegeven bevel in zijn 
uitvoering geen misdrijf uitmaakt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat op formeel bevel van eiser 
dezes aangestelden de toevoegingen, ver
anderingen en vervalsingen opgesomd 
onder littera A van de dagvaarding heb
ben uitgevoerd, dat het arrest bovenclien 
uit het dubbel doel welk kwestieuze ver
valsingen nastreefden afieidt dat aanleg
ger met bedrieglijk opzet heeft gehandeld; 

Overwegende dat inclien het arrest zin
speelt op het feit dat de beklaagde wist 
dat de bevolen verrichtingen niet op 
11 Maart 's avoncls konden beeincligd zijn, 
het eli t niet doet om er ui t af te lei den da t 
zulkdanig bevel een aanzetting tot het 
plegen van een misdrijf zim uitgemaakt 
hebben maar wel en enkel om te beto
gen dat het werkelijk door de beklaagde 
gegeven bevel verschillend is van dit welk 
hij bij conclusie voorwendde; 

Dat alclus het middel ov een verkPerde 
interpretatie van het bestrellen arrest ge
steund is en dienvolgens niet opgflat; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, van arti
kel 6, paragraaf 1, van de wet van27 Juni 
1842, van artikel 2, alinea 2, van het minis
terieel besluit van 11 Maart 1948; doordat 
het bestreden arrest het middel verwerpt 
waarbij eiser beweerde dat de kwestieuze 
alcoholische drunken op 11 Maart buiten 
zijn magazijn waren, dit is buiten de lo
kalen die bestemd zijn om drunken op te 
stapelen, door te verklaren cc <lat volgens 

de tekst het woord inrichtingen geen an
dere betekenis kon hebben dan geheel het 
complex van de gebouwen van verdachte n, 
zonder het in zijn besluiten opgeworpen 
middel te beantwoorden, dan wanneer 
eiser in zijn conclusies liet gelden : 
1° cc dat luidens artikel {), paragraaf 1, 
van de wet van 27 Juni 1842 niemand een 
stokerij mag openen zonder een vooraf
gaande aangifte aan de administratie 
en neerlegging van een bezitsverklaring 
welke de juiste beschrijving van de loka
len van de inrichting inhoudt ll; 2° cc dat 
nit de door de administratie goedgekeurde 
plans blijkt dat enkel sommige lokalen 
de bestemming mochten hebben welke in 
cUt bepaald geding de rechtstreeks da
ge11de 11artij aan het gause gebouw en 
complex zonder enige uitzondering wil toe
kennen ll; 3° dat de kwestieuze alcoho
lische dranken zich op 12 Maart bevonden 
buiten deze lokalen welke volgens de wet 
aileen als de inrichting uitmakend konden 
beschouwd worden : 

Overwegende dat het middel het bestre
den arrest verwijt de conclusies onbeant
woord te hebben gelaten waarbij eiser aan
voerde dat, kntchtens het artikel 6, J)ara
graaf 1, van de wet van 27 .Tuni 1842, de 
alcoholische dranken niet meer konden 
beschouwcl worden als zich in de inrich
ting bevindend ; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat krachtens artikel 2, alinea 2, van het 
ministerieel besluit van 11 Maart 1948 aan 
aangifte onderworpen waren : de alco
holische dranken die zich cc in de inrich
tingen van de stokers, overhalers en fabri
canten bevonden; dat het in het besluit 
voorkomend woord cc inrichtingen ll geen 
andere betekenis kon hebben dan geheel 
het complex van de gebouwen van de ver
dach te, claar nit de tekst van artikel 2, 
paragraaf 2, blijkt dat cle belloelde alco
holische clranken ~r.icl! noodzakelijk ofwel 
onder verbruiksregime (L e. bij de gros
sisten of cletaillanten) ofwel in de inrich
tingen van de fabricant, ofwel onderweg 
moeten bevonden hebben; 

Dat het arrest, om de redenen welke het 
aangeeft, het stelsel van de verdachte on
aannemelijk verklaart luitlens hetwelk 
de dranken die buiten het magazijn doch 
steeds nog; in zijn inrichting waren als 
cc onclerweg ll clienen beschouwd te wor-
den; ~ 

Overwegende clat het bestreden arrest 
alzo onclubbelzinnig, ofschoon impliciet, 
het verweermiddel ongegroncl verklaart 
afgeleid uit de tekst van artikel 6, para
graaf 1, van de wet van 27 Juni 1842 en 
aanvoerend dat aileen de in de verklaring 
voorzien bij voormeld artikel 6, para
graaf 1, beschreven lokalen als de inrich
ting van aanlegger uitmakend kunnen be
schouwd worden; 
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Dat aldus in strijd met hetgeen door 
het middel wordt beweerd het bestreden 
arrest eisers conclnsies beboorlijk heeft 
beantwoord; 

Dat het L:Jiclclel dienvolgens feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over bet derde midclel : schencling wm 
artikelen 97 van de Gronclwet, 163 van bet 
Wetboek van strafvorclering, 66 van het 
Strafwetboek, cloordat het bestreden ar
rest, hetwelk vaststelt dat eiser het mis
drijf niet gepleegd heeft, noch aan het 
plegen er van rechtstreeks medegewerkt 
heeft, hem nochtans als mede!lader ver
oordeelt zoncler de wijze aan te dui
deil waarop hij aan het misdrijf zou deel
genomen bebben, en zoncler de wetsbepa
ling van artikel 66 van het Strafwetbuek 
aan te duiclen, clan wanneer artikel 163 
van bet Wetboek van strafvordering bet 
volgencle beschikt : « Elk eindvonnis van 
veroordeling wordt met redenen omkleed, 
de toegepaste wetsbepaling wordt ter te
rechtzitting door de rechter aangeduid. 
Van deze aanduiding wordt in het vonnis 
melding gemaakt ll, welke beschikking 
niet nageleefd wercl, waaruit volgt dat het 
bestreden arrest onvolc~oende gemotiveerd 
is : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
er op wijst dat aanlegger het misdrijf 
heeft gepleegd « om door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of 
macht, misdaclige kuiperijen of arglistig
heden er rechtstreeks toe te hebben aan
gezet ll; 

Overwegende; anderzijds, clat de ver
melding, in het arrest, van artikel. 66 van 
het Strafwetboek, hetwelk geen bijzonclere 
straf voorziet, niet vereist is ; 

Dat het middel niet kan worclen aange
nomen; 

Overwegende vercler dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesproken veroorde!ingen wettelijk zijn; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen ; verwerpt ze; verwijst eiser in de 
kosten. 

14 .Januari 1952. ~ :?;e kamer. - l'oor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - GeUjlcl·nidende con
dns·ie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 Januari 1952 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAI<ZAKEN. - 0\'.ERTOLLIGE REDEN. 
J\1IDDEL NIET ONTVANK.ELIJK. 

Is niet ontvamkcl'ijlc cen m·illclcl flat ecn 
bcwecyreclcn rnn de liesliss·ing best-rijdt, 

wann6er ande·re bwweeg·rellCIIcn ric be
sliss·ing wetteUjlc ·rcchtvaardigen (1). 

(DE SCHEPPER, T. BELGISCHE S'I'AAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

AHHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 11 lVIei 1951 cloor het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Over de eerste twee micldelen smnen
gevoegd : het eerste : schending van arti
kelen 97 van de Gronclwet, 1101, 1134, 
1349, 1350, 13iJ1, 1352 van het Btii:gerlijk 
Wetboek, 163 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestreden arrest 
de ten laste van eiser gelegcle betichtin
gen bewezen verklaart om reden dat « nit 
cle bundel blijkt, alsook uit llet arrest van 
het hof van heclen (notitie 618/51) ... dat 
de verdachte er toe verplicht was de liti
gieuze drunken ll aan te geven en ze niet 
aang·egeven heeft, dan wanneer eio~er bij 
zijn voor het hof uitdrukkelijk gehand
haafde conclusies van eerste aanleg mid
clelen inriep om te bewijzen da t de kwes

. tieuze drunken zich bniten zijn inrichtin
gen bevonden en bijgevolg door hem niet 
moesten aangegeven worden, conclusies en 
mid del en die niet cloor een verwijzing na ar 
(( de bundel Jl en naar (( het anest van he
den Jl beantwoord werden, clan wanneer 
een niet definitief arrest van veroonleling, 
flat overigens door de veroordeelde bestre
den wordt, niet als kracht van gewijsde 
hebbencl kan beschouwd worden en niet 
mag ing·eroepen worden tot bewijs van 
een feit waarvan een andere veroorcleling 
afhangt; het tweede : schending van arti
kelen 97 van cle Grondwet, 1101, 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek, van artikel 6, 
paragraaf 1, van de wet van 27 Juni 1842, 
van artikel 2, alinea 2, van het ministe
rieel besluit van 11 Maart 1948, doordat 
het bestreden arrest het door eiser opge
woi·pen micldel verwerpt dat bestoncl in 
de bewering clat de kwestieuze alcoho
lisclle drunken op 11 l\faart bniten zijn 
magazijn waren, clit is buiten fle lokalen 
die bestemcl zijn om clranken ov te stave
len, door te verklaren (( dat volgPns de 
tekst het woord inriclltingen geen andere 
betekenis kon hebben dan geheel het com
plex van de gebouwen van verdachte ll, 

zonder het in zijn besluiten opgeworpen 
mid del te beantwoorden, dan wanneer eiser 
in zijn conclusies liet gelden : 1 o (( clat lui
den>~ arti.kel 6, paragraaf 1, van de wet 
van 27 ,J uni 1842 niemand een Rtokerij 
mag openen zoncler voorafgaande aan
gifte aan de administratie en neerleg
ging van een bezitsverklaring welke de 

(1) Vcrbr., 26 Februari 1951 (An·. T'erbr., 
1951, biz. 357; Bull. en PASIC., 1951, I, 424). 



-236-

juiste beschrijving van de lokalen van de 
inrichting inhondt >l; 2° dat nit de door de 
adrninistratie goedgekennle plans blijkt 
dat enkel sommige lokalen de bestem
ming rnochten hebben welke in dit be
paald geding de rechtstreeks dagende 
parti.i aan het gause gebonwencornplex 
zonder enige nitzondering wil toeken
nen; 3° dat de kwestienze alcoholische 
dranken zicll op 12 Maart bevonden bniten 
deze lokalen cUe volgens de wet alleen 
als dro inrichting nitmakend kon<len be
schouwd worden : 

A. Mr~t betrekking tot het eerste onder
dee! van het eerste middel en het tweede 
middel : 

Overwegende dat uit de aan het onder
zoek van llet Hof regelmatig onderworpen 
stnkken blijkt dat eiser nooit lleeft be
twist dat hij de in de dagvaarding be
doelcle alcoholische dranken niet heeft 
aangegeven en er zich toe beperkt heeft te 
beweren dat hij tot die aangifte niet ver
plicllt was omdat kwestienze dranken zicll 
bniten zijn inrichting bevonclen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat « nit de bnndel blijkt dat, 
in strijd met de bewering van eiser. deze 
tot de aungifte waarvan gewag ven1licht 
was >> wijl de dranken op 12 Maart 1948 
te 0 unr zich in zijn inrichting bevonden, 
meer bepaaldelijk in het lokaal 12 van de 
fabriek zoals hij deze zelf op 3 .Tuni 1950 
heeft beschreven ; 

Overwegenlle dat het bestreden arrest 
aldns aanstipt dat rle in eisers conclnsies 
vervatte beweringen tegengesproken wor
den door de elementen van het dossier en 
wel zeker door een door eiscr zelf op 
3 .Juni 1950 opgemaakte akte; 

Dat dergelijke vaststelling een passend 
antwoord op de conclnsies verstrekt ; 

B. Met betrekking tot het tweede onder
dee! van het eerste micldel : 

Overwegende dat zo het bestreden ar
rest bovendien verwijst naar de overwe
gingen van ecn ander op dezelfde dag ten 
laste van ciser gewezen arrest, die ver
wijzing· overtollig is ; 

Dat het middel voor zoveel het tegen be
wuste verwijzing bezwaar oppert, niet 
ontvankelijk is ; 

II. Over het derde middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet, 1.63 
van llet W etboek van strafvordering en 
66 van het Strafwetboek, cloordat het be
streden arrest, hetwelk vaststelt dat eiser 
het rnisdrijf niet gepleegd heeft, noch 
aan het plegen er van rechtstreeks mede
gewerkt heeft, hem nochtans als mede
dader veroordeelt zonder de wijze aan te 
dniden waarop hij aan het misdrijf zou 
deelgenomen hebben, en zonder de wets
bepaling van artikel 66 van het Strafwet
boek aan te dniden, dan wanneer arti
kel 163 van het Wetboek van strafvorde
ring het volgende bescllikt : << Elk eind-

vonnis van veroordeling wordt met rede
nen omkleed, de toegepaste wetsbepaling 
wordt ter terechtzitting door de rechter 
aangednid. Van deze aandniding wordt in 
het vonnis melding gemaakt >>, welke be
schikking niet nageleefd werd, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest onvolcloende 
gemotiveerd is : 

Overwegencle dat eiser vervolgd is ge
weest geenszins wegens deelneming aan 
of aanzetting tot de misdrijven omschre
ven in de dagvaarding maar wel om be
wnste feiten zelf te hebben gepleegd; 

Dat daarnit volgt dat, wijl zij eiser 
aan de llem ten laste gelegde feiten zoals 
zij omschreven zijn schuldig verklaart, 
de bestreden beslissing het artikel ()6 van 
het Strafwetboek niet moest vermelden; 

Dat dienvolgens het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende verder dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
vormen werden nageleefcl en dat de uit
gesproken veroorclelingen wettelijk zijn; 

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

14 Januari 1952. - 2e lmmer. ·- Voor
zitter, H. ·wouters, voorzitter. - Ve·rsln.IJ
geve1·, H. Simon. - Gelijlcl1!iflende con
olns·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-gPneraal. Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 14 Januari 1952 
l o BE SLAG. - ZAKlcN DIE TOT OVICRTUIGING 

R:UNNEN DIENEN. - PLEEGVORMEN. - NIE'f 
OP STRAF VAN NIETIGHEID VOORGESCHRIC:VEN. 

2o BFJSIJAG. - 7JAKEN om TOT OVIcRTUIGING 
KUNNEN DIE'IEN. - PLEEGYORMICN. - NIE'l'
NALEVING. - UITWERKING MET IIETREKKING . 
OP HET RECHT VAN YEHDEDIGING. 

1o De cloor het lVetboek va.n st·mjvo-rrlc
·rin.IJ voorziene pleegvormen tot ·inl!eslnu
nem·ing van zaken. die tot overt1tiging 
lcmmen dienen zijn niet op st·mf vnn 
nietigheid •voo1·gesoh·re-ren (1). (Wet
hoek van strafvorclering, art. 33', 37, 38 
en 39.) 

2o De V'l·aag of de niet-nnle·vin_q ·van niet 
op straf van n·ictigheirl voo·rgesoh1'C1ien 
pleegvormen l!et-reftenfle rle inbesla,rme
ming van zaken die tot 01!ert-lt"iging lt·nn
nen d·ienen, en nwmelijk 1xm pleegvor
men bet·reffenlle de l!ewari.ny vwn een 
ajgenomen bloeclstnal, een sohendiny van 
het 1·eoht ·van venledig·in_q ·u.itnw.nlct, 
worflt sonverein floor de 1'eohte·r ove·r rle 
grond l!eoo·raeelcl (2). 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 15 Mei 1916 (B·ull. 
en PAsrc., 1917, I, 97); 2± Maart 1943 (ibirl., 
1943, I, 101). 
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{VAN BRIEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Juni 1951 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hasselt; 

Over het enig middel : schending van de 
rechten van de verdediging en van artike
len 38 en 3!! van het Wetboek van straf
vor<lering doordat ter gelegenlleid vail 
het nemen van een bloedstaal de door ar
tikelen 38 en 39 voorziene pleegvormen 
niet werden nageleefd, waaraan aanleg
ger onderworpen was, en cloordat het 
niet'naleven van deze pleegvormen de 
rechten van de verdediging krenkt : 

Overwegende dat de door artikelen 38 
en 39 van llet Wetboek van strafvordering 
voorziene pleegvormen niet op straf van 
nietiglleid voorgeschreven zijn; 

Dat de kwestie te weten of het niet-na
leven van cleze voorschriften al clan niet 
als gevolg heeft gehacl de verclediging van 
de beklaagcle te verhincleren, een vraag 
van feitelijke aard is, die door de rechter 
over de grand op bindencle wijze worclt 
opgelost; 

Overwegencle dat, in het onderhavig 
geval, het bestreden vonnis vastgesteld 
heeft - en zulks aan de hand van feite
lijke omstandigheclen die het opsomt -
dat het recht van verclecliging niet werd 
geschonclen ; 

Dat het mid del dus naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantH'le of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
pleegvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

14 .Januari 1952. - 2" kamer. - Voor
zittM, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
-geve1·, H. van Beirs. - Gelijklwiclencle 
conclnsies, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. - Plei
ters, H. Hanuset (van de Balie van Has
selt). 

2" KAMER.- 14 Januari 1952 
1° VEHANTWOORDELIJKHFJID (BUI

TFJN OVFJRFJFJNKOMST ON'.rS'.rAAN). 
- VERANTWOORDELI.TKHEID VAN DE AANSTEL

LER. - VOORWAARDEN. 
2° BURGFJRLIJKFJ PARTIJ. - VEROOR

DELING DOOR DE STRAFRECH'l'ER TOT BETA

LING AAN DE BURGERLI.JKE PAR'l'I,TEN ENER 
SOM << NAAR RA1'0 ll VAN HUN RECH'l'EN TOE

GEKEND. - REPALING DEZER RECH'l'EN. -
GEEN VEROORDELING TOT EEN ONVERDEELDE 

GI~OBALE SCHADELOOSS'l'ELLING. 

1 o Bepaalt al cle elernenten die cle cloo·r 
nrtikel 138/1, aUnea 3, van het Bttrge1·
lijk ·wetboek voo1·ziene verantwoorcle-

l-ij Tcheicl ·uitmaken, het <wrest flat vast
stelt clnt cle clade-r ran de schadeber-ok
kenen<le en fo·utieve daad, op het ogen
bl-ik er1xtn, in dienst van de als bnrgei·
Ujk ·~:emntwoorclelijk _qe<Znagde partij 
·wns, zich onder hna1· gez<£g, leiding en 
w<wlczac£rnheid bevond en de daad in de 
u.itoefening ·van Z'ijn becliening heett be
dreven (1). 

2° Kent awn de btwge1·lljlce partijen geen 
onrercleelde globale schadeloosstelling 
toe het a:·rrest <lnt beslist <lat <le sorn, 
tot betal~ng wanrvan het de beklaag<le 
vemor<leelt, ann de bttl·gerlijke pa1·tijen 
toe,qekencl wonlt « nanr 1·ato ll vnn httn 
rechten die het bepnnlt. 

(NAAMLOZE \'ENNOO'l'SCHAP (( ECO-LORA ll, 
'l'. MAHIEU.) 

ARREST. 

HFJ'L' HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk op 14 Juli 1942 en 
14 Juli 1951 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen; 

Overwegencle dat aileen de naamloze 
ve1mootschap « Flco-Lora Jl een verklaring 
tot verbreking heeft gedaan en dus niet 
de veroordeelde, Emile Berth, die in het 
vertoog, houdencle de middelen tot ver
breking, als eiser vermeld worclt; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
het arrest van 14 J uli 1942 : 

Over het middel : schending van arti
kel 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
doorclat het bestreden arrest aanlegster 
samen met de veroorcleelcle burgerlijk ver
antwoorclPlijk heeft verklaard voor de 
schaclelijke gevolgen van het ongeval die 
hi.i door zijn claad heeft veroorzaakt, clan 
wanneer, op het ogenblik van (lit ongeval 
de veroordeelcle niet als aangestelde van 
aanlegster handelde : 

Overwegende clat llet bestreden arrest 
vaststelt dat « Berth in clienst was van 
aanlegster, haar aangestelde was en zich, 
op het ogenblik van het ongeval, onder het 
gezag, de leicling en de waakzaamheid 
van aanlegster bevoncl ... ; dat hij de scha
cleberokkenencle en foutieve daacl in de 
ui toefening van zijn bediening als aange
stelcle van aanlegster bedreven heeft ll ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over de voorziening gericht tegen het 
arrest van 14 Juli 1951 : 

Over het eerste midclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 
en 1384 van het Burge:t-lijk Wetboek, 
doorclat het bestreclen arrest niet duicle
lijk laat blijken op groncl van welke ge
gevens de verscheidene bestandclelen wor-

(1) Verbr., 5 Januari 1948 (.tb~·. T'erb,·,, 1948, 
blz. 1; Bull. en PAsrc., 19418, 1, 1); 3 Juli 1950 
(A1'1', T' e1·b1·., 1950, blz. 696; B·ull. en PASIC., 
1950, I, 796). 
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den geraamd van het inkomen waarvan 
verweerders beroofd werden cloor bet on
geval, voor de scbaclelijke gevolgen waar
van aanlegster burgerlijk verantwoorde
lijk wordt verklaard : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitdrukkelijk vaststelt dat zijn beslissing 
op « de gegevens van bet deskunclig on
derzoek '' gegrond is en vervolgens de be
drijflasten bepaalt die afgetrokken moe
ten worden ; 

Dat bet mid del in feite niet opgaat; 
Over bet tweecle middel : scbending van 

artikelen 1382, 1383 en 1384 van bet Bur
gerlijk Wetboek, doorclat het bestreden 
arrest een globale schadevergoeding aan 
verweerster, 1\'Iarie-Therese Mahieu, we
duwe van Raoul Eeckman, in persoon
lijke naam evenals in hoedanigheicl van 
moeder en wettige voogdes van hare min
derjarige kincleren, en nan Anne-Marie 
]]eckman, echtgenote Panis, meerderja~ 
rig geworden clochter, toekent, <lan w:'m
neer door ieder van cle benacleelcle perso
nen een eigen schade ondergaan werd 
welke des te meer client bepaald daar zij 
voor elkeen verschillend kan zijn en daar 
~et recht op vergoecling aan elkeen eigen 
IS : 

Overwegende clat in strijcl met de bewe
ring van het middel, het arrest geen on
verdeelde globale schacleloosstelling aan 
de burgerlijke partijen toekent; 

Dat, bij wijze van bevestiging van het 
beroepen vonnis, het arrest beslist dat 
de vergoecling, wegens stoffelijke schade 
tot de betaling waarvan · aanlegste;. 
veroordeelcl wordt, aan de burgerlijke 
partijen, « naar rato '' van hun recbten, 
toegekend wordt, clit wil zeggen naar ver
houding van het deel van het inkomen 
van het slacbtoffer, welk tot de behoeften 
van de vrouw, enerzijds, en van elk kind 
van het slachtoffer, anclerzijds, bestemd 
was, - delen die in het volinis van 1G Oc
tober 1941 waren bepaald; 

Overwegende dat bet micldel welk op 
een verkeerde interpretatie van de bestre
den beslissing rust, feitelijke grondslag 
mist; 

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

14 Januari 1952. - ~e kamer. - Voo1·
zitte,,·, H. Wouters, voorzitter. - VeTsla,q
geve1·, H. _van Beirs. - GeU:iklni.clende 
conclu.s1:e, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleiters, 
HH. Resteau en Demem·. 

2e KAMER.- 14 Januari 1952 
VERKEER. - VollRRANG. - HINDERNIS 

DIE DE WEGGEBHUIKER ZOU KUNNEN Ol'GE-

MERKT HEBBEN. - GEEN ONVOOHZIENBAHE 
HINDERNIS. 

JJ1aalct geen onvoo1·zienbare hinde1·nis nit 
clie h~t niet-ee1·biecligen, floor een weg~ 
gebn~tke1·, van een verlcee1·svoo1Tang 
zon rechtvaanU,qen, cle hincle1·nis aie 
deze wegr;ebrnike,r zo'n lcnnnen opge
m,e1'7ct hebben, 'inrl,ien h'ij cle hoofcl-
1.veg, v66r hij rle:~e opreccl, naaT behoren 
hail onclm·zoch t (1). (Wegcocle, art. 54.) 

(KEMPEt\EERS, T. UUBAN.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op bet vonnis, op 
6 October 1951 in boger beroep gewezen 
door de Recbtbank van eerste aanleg te 
Brussel; 

I. Wat betreft de voorziening van Kem
peneers : 

A. In zover de voorziening is gericbt 
tegen -de beslissing over de publieke vorc 
dering : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 54 van 
bet koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
doordat llet bestreden vonnis de conclu
sies van· aanlegger onbeantwoorcl laat 
waarbij opgeworpen wenl dat aanlegger 
de doorgang voor verweerder niet had 
kunnen vrij laten, omdat laatstgenoemde 
niet zichtbaar was op het ogenblik waar
op aanlegger de hoofdweg was genadercl : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat Kempeneers de aankomende auto in 
het oog zou gekregen hebben indien hij 
de hoofdweg, v66r bij cleze opreed, naar 
beboren had onderzocht; dat daarenboven 
« al had Kempeneers de auto niet lmnnen 
zien, omdat deze door de in dezelfde 
ricbting rijdencle tram onophoudend 
verborgen was gebleven, hij niettemin de 
verplichting had stil te staan om het na
clerende voertuig op rails door te laten "• · 
en verder dat « <le aanrijding en hare ge
volgen, geen andere oorzaak hebben clan 
de door Kempeneers begane font " ; 

Overwegencle dat, door deze vaststellin
gen, het vonnis de ten laste van aanlegger 
wegens misclrijf tegen artikelen 418 en 420 
van bet Strafwetboek uitgesproken ver
oordeling wettelijk heeft gemotiveerd en 
tevens het door aanleggers conclusie inge
roepen verweermicldel op gepaste wijze 
beeft beantwoord ; 

Dat bet miclclel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantHile of 

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

(1) Verg-e!. verbr., 16 Januari en 2 Mei 1950 
(A1T, Ye•·b•·., 1950, blz. 299; Bull. en PASIC., 

1950, I, 320 en 615); 6 September 1951 (A,.,.. 
T'e1'bT., 1951, blz. 701; Bull. en PASIC,, 1951, 
I, 803). 
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B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de burgerlijke vor
dering: 

Overwegende dat aanlE'ggers tot staving 
van hun voorziening geeu enkel middel 
inroeven en dat het Hof er van ambtswege 
geen · opwerpt ; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
personenvennootschap met beverkte aan
sprakelijkheid A. Freyman en Van Loo : 

Overwegende dat nit geen stuk van pro
ceduur blijkt dat aanlegster haar voorzie
ning zou hebben betekend aan de partijen 
tegen welke zij gericht is; 

Dat haar voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; verwijst aanleggers in de kosten. 

14 Januari 1952. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, I-I. Wouters, voorzitter. - Ve!·sla[l
[!eve1", H. Bm·eel. - Gelijklttidende con
cl-usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Struye. 

2" KAMER.- 14 Januari 1952 
1o STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 

0VERTREDING. - BIJZONDERE WETSBEPALING 
VEREIST, 

2° VERVALSING VAN EETWAREN. -
BOTER EN MARGARINE. - WET VAN 8 .JULI 
1935. - MISDRI,JVEN BETEUGELD DOOR ARTl
KEL 23, PARAGRAAF 5. - POLITIESTRAWEN. 
- VERBEURDVERKLARING UITGESPROKEN. 
0NWETTELIJKHEID. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING SLECHTS UIT
GESPROKEN OMDAT DE BEVOLEN VERBEURDVER
KLARING ONWE'l'TELIJK IS. - VERilREKING 
BEPERiCT TOT DIT PUNT VAN HET BESCHIK
KEND GEDEELTE. 

4° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING BEPERKT TOT 
HET PUNT VAN HET BESCHIKKEND GEDEELTE 
DAT DE VERBEURDVERKLARING UITSPREEKT. 
- VEHBREKING ZONDER VERWI.JZING. 

1 o We,qens ove1'treclin,qen ma,q cle vEw
be·u·rclve!·Tcla!·in,q slechts uitgesproken 
worden wanneer een bijzonclere wetsbe
palin,q ze ople[!t of toelaat _ (1). 

2° De ove1't1·eain.qen van art·ilcel 16 van cle 
wet vcm 8 J-ltli 1935 betTetfende bater, 
mar[larine, bereicle vetten en ancler eet
ba1'e vetten WO'I'(len floor art-ikel 23, 
pam,qraaf 5, van clie wet met politie
stra[fen beteugelcl; de verbe·zwdve-rkla-
1'in[l van de zalcen wellce het voo1·wet·p 
van die misd!'ijven uitmalcen zijn bij de 
wet n·iet voo1·zien. 

(1) Verbr., 18 Juni 1917 (Bull. en PAsrc., 
1918, I, 36) . 

3o Wanneer een vonnis van vemordeling 
- verbmken wordt om cle enlcele !'eden dat 

een verbmt1'dve1·lclaring onwettel-ijlc ~tit
,qespmlcen we·rd, ·i-s de verb1·elcing tot 
dit p-unt van het besch-ilclcend gedeelte 
bepe1·Tct (2). 

4o Wanneer een vonnis alleen verb1·o1cen 
wo·rdt in zove1· het een vrwbe~trdverlcla
·ring bevolen heeft en d·ie verbrelcing 
hierop [!egmnd - ·is dat de rechter die 
straf niet vermocht wit te sp1·eTcen, ge
schiedt ae ve1·b·reking zonller vm·wijzing. 

(VANHOVE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op !let bestreden 
vonnis, op 4 October 1951 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brugge; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikelen 9, 97 en 129 van de Gr;ondwet, 
2 van het Strafwetboek, 16, a, van de wet 
van 8 Juli 1935, doordat eiser veroordeeld 
werd om tot aanduiding van margarine 
of bereide vetten, hetzij voor de nijverheid 
of de handel betreffende die producten, 
gebruik te hebben gemaakt van de woor
den : boter, melk, roommengsel of aflei
dingen van die woorden alsmefle benamin
gen, vignetten of prenten tot verbeelcling 
van kenmerken van boter- of melkbedrijf, 
dan wanneer bet door hem gebruikt 
woord « Melbo )) geen afleiding kan ge
noemd worden van de woonlen (( boter, 
melk of roommengsel )) : 
- Overwegende dat de voorziening het 
vonnis slecbts bestrijdt in zover het be
slist dat eiser gebruik heeft gemaakt van 
een afleiding van de woorden boter of 
melk; 

Overwegende dat het vonuis aanstipt 
dat (( zonder twijfel fie op de verpakking 
voorkomende prent een kenmerk van het 
boter- of melkbedrijf verbeeldt )) ; 

Overwegende dat deze enkele beschou
wingen, alsmede de beslissing van bet 
vonnis dat de ten 1aste van eiser gelegde 
feiten ten genoege van rechte zijn geble
ken, volstaan om de uitgesproken veroor
deling tot een enkele geldboete en tot de 
kosten te rechtvaardigen; 

Waaruit volgt dat het middel, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikelen 9, 97 en 129 van de Grondwet, 
2 en 43 van het Strafwetboek, 23 van de 
wet van 8 Juli 1935, in zover bet bestre
clen vonnis de verbeurdverklaring uit
spreekt van al de verpakkingen waarop 
bet woorcl (( Melbo )) en bedoelde prent 
voorkomen en beveelt dat zij zullen vernie
tigd of ontaard en aan het Bestuur der 

(2) en (3) Verbr., 8 Januari 1951 (Arl'. Ye,·b,·., 
1951, biz. 230; Bull. en PAsrc., 1951, I, 279, en 
not-a 2). 
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domeinen overgemaald worden, clan wan
neer deze verbeurdverklaring niet voor
zien is door artikel 23, paragraaf 7, van 
de wet van 8 Juli 1935 : 

Overwegende dat eiser beticht was 
va!l overtreding van artikel 16, a., van de 
wet van 8 Juli 1935; clat het artikel 23, 
paragraaf 5, van voormelde wet dit feit 
met politiestraft'en beteugelt; 

Overwegencle clat de verbeurclverklaring 
wegens overtreding slechts in de bij de 
wet bepaalde gevallen wordt uitgespro
ken; 

Overwegende dat noch artikel 23, para- -
graaf 7, van de wet van 8 Juli 1935, noch 
enige andere wetsbepaling de 'Verbeurd
verklaring gelast wegens de bii arti
kel1(J, a, van de wet van 8 .Juli 1935 voor
ziene overtreding ; 

vVaaruit volgt dat, door al de verpak
kingen waarop het woord << Melbo ll of de 
prent voorkomen verbeurc1 te verklaren 
en door te bevelen dat cleze verpakkingen 
zullen vernietigd of ontaard en aan het 
Bestuur der domeinen overgemaakt wor
den, het bestreden vonnis de in het mid
del ingeroepen wetsbe]mlingen heeft ge
schonclen; 

En overwegende voor het overige dat de 
substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het de 
verbeurdverklaring, vernietiging, ontaar
ding en overmaking - aan het Bestuur 
cler domeinen van verpakkingen heeft be
volen; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden ov:ergeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Rrngge 
en clat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigcle beslissing; veroorcleelt eiser tot 
drie viercle van de kosten; het overige 
ten laste van de Staat; zegt dat er geen 
aanleiding bestaat tot verwijzing. 

14 Januari 1952. - 2° kamer. - Voor
zitte1', H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlclwidende con
cltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. PleiteT, 
H. D'Honclt (van de Balie Yan Rrugge). 

2e KAMER. - 14 Januari 1952 
:1, 0 BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

f'\TRAFZAKEN. - KRIJGSRAAD HIJ DE BEL
.GISCRE STRIJDKRACRTEN IN RET VERRE 
00STEN. - VONNIS IN LAATSTE AANLEG. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VonMEN. - S'l'RAFZAKEN. - BE~LISSING 
VAN DE MILITAIRE RECRTSMACRT. - Voon
ziENING DOOR RET Ol'ENilAAH MINISTERIE. -

BEKLAAGDE NIET AANGEROUDEN. - VoRMEN 
VAN DE BETEKENING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORMEN. - STRAFZAKEN. - ONWETTELIJK
REID RIERIN BESTAANDE DA'l' SAMEN MET DE 
AFGIF'l'E VAN EEN AFSCRRIFT VAN DE VOORZIE
NING GEEN AK'l'E OPGJo~S'l'ELD WEHD VAN DE BE
Tic"KENING VAN EEN VOOR'ZIENING, - EENVOU
DIGE VOOBLffiZING VAN DE VOORZIENING. -
0NWETTELIJKREID VREEMD AAN AR'l'l'KEL 173, 

/ ALINEA 1, VAN HE'l' WETBOicK- VAN BURGER
LIJKE RECRTSPLEGING. 

1° De vonnissen van de lwijgsmful bij de 
Belgische str"ijdlcrachten ·in het VmYe 
Oosten zijn in laatste aftnleg gewezen. 
(Wet van 30 Mei 1951, art. 4; konink
lijk besluit van 26 Juni 1951, art. 5.) 
(Stilzwijgende beslissing.) 

2° De voo1·ziening van het O]Jenbaar m·i
niste'l"ie ter1en een besl-issing van de m·i
lita·iTe 1·echtsmacht ma{! awn een niet 
nan{fehonden belclftct(fde niet bi.j een'0011-
cUge voo·ijle.'!lin(J van rle vooTzien·ing bete
kenrZ wo1'flen. (Wetboek van strafvor
dering, art. 418, al. 2 en 3; wet van 
29 .Januari 1849, art. 9.) 

>3° A-rtilrel 173, alinea 1, va11 het Wetboek 
van 7mr(ferl-i,ilce Techtsplertin(!, naaT lnirl 
waa1·van geen nietigheirl vnn een. alcte 
van 1·echtsplerting .'!lal worden aan{feno
men, tenzij z-i_i de 71elnngen vnn rle te!fen
JJa1·t·ij schenclt, i8 n iet van toepassin(f 
1.1Jftnneer de nietigheid hierin bestaat rhtt 
geen a.kte van 7Jete7<enintJ va.n een voor
z·ieni.nrt wenl OJlgesteld, gepna.nl met de 
afteverillfl ann de betekende van een af
schTift zowel vwn de v_oo1·ziening als 
van haar lietekeninfl, en ·men zich tot 
een eenvoncli!fe voorlezin(l 1'an rlc q:oot•c 
z·ienin[! beJJerh:t heeft (1). 

(KRIJGSAUDITEUR Bl,J DE KHI.JGSRAAD BIJ DE 
IlELGISCRE STRJJDKRACRTEN IN RET VEHRE 
OOSTEN, T. DIRCKX.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 September 1951 door de 
Krijgsraacl bij de Belgische Strijdkrach
ten in het VetTe Oosten op tegenspraak 
gewezen; 

Over de ontvankelijkheicl van de voor
ziening : 

(1) De aflevering van een afschrift van de 
voorziening en van hare betekening aan de 
verweerder, wanneer zij do01· de wet vereist is, 
is een substantiele aan het nitoefenen zelf van 
het recht tot verdediging verbonden rechts
vorm (verbr., 7 Januari 1889, Bnll. en PAsrc., 
1889, I, 82; 27 J anuari en 10 Februari 1941, 
i.bid., 1941, I, 20 en 38; 5 Juli 1948, A1~·. Vm·b>·., 
1948, blz. 381; Bull. en PASIC., 19<t8, I, 441) en 
is, dienvolgens, niet enkel een maatregel die 
het vrijwaren va.n de belangen ener partij ten 
doe] heeft (raadpl. ook verbr., 25 September 
1950, An·. Ve,·br., 1951, blz. 21; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 23, en de nota). 
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Overwegende dat uit artikel 9 van de 
wet van 29 Januari 184\J, waarvan door 
de wet van 30 Mei 1951 niet is afgeweken, 
en uit het koninklijk besluit van 26 Juni 
1951 blijkt dat de voorziening in verbre
king tegen de beslissingen van de mill
taire rechtsmachten in ue gevallen en 
-volgens ue in criminele zaken voorziene 
wijze wordt ingesteld ; 

Overwegende dat noch nit de beteke
ning van de voorziening door de griffier 
van de krijgsraad aan de verweerder ge
daan, noch nit enig ander stuk van de 
procedure waarop llet Hof acht vermag 
te slaan, blijkt dat de door het bestreclen 
>';Onnis vrijgesproken verweerder op de 
dag van de betekening van de voorziening 
aangehouden was : 

Overwegende clttt cleze betekening dien
volgens niet mocht gedaan worden, zoals 
'Zij het werd, bij eenvoudige voorlezing 
van de voorziening aan de verweerder, 
zoals voorzien is bij artikel 418, ali
nea 2, van het W etboek van strafvorde
ring, maar moest gepaard gaan met de 
aflevering aan de betekende van een af
schrift zowel van de voorziening als van 
haar betekening ; 

Overwegende dat deze rechtsvormen 
tot doel hebben aan de partij, waartegen 
cle voorziening gericht is toe te Jaten de 
regelmatigheid van deze na te gaan, aan 
net nitoefenen zelf van het recht tot ver
decliging verbonclen zijn en aldus sub
stantieel zijn; 

Overwegende clat de voorziening dien
volgens niet ontvankelijk is; 

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

14 Jannari 1952. - 28 kamer. - Voo;·
z-itter, H. Wouters, voorzitter. - Versla,_q
gever, H. Bayot. - Gel'ijlclu.idende con
clu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 17 Januari 1952 
1° OORLOG. - vVEERsrANDsaRoEPEmNaEN. 

- vVEGNEMING VAN GOEDEREN REOELMATIG 
DOOR OF V03R REKENING YAN DE WEERSTANDS
GROEPERINGEN GEDAAN. - TEN AANZIEN VAN 
DE SOHADELOOflS'l'ELLING DOOR DE S'l'AA'l' ME'l' 
EEN MILITAIRD; OPEISING GELI.JKGESTELD. 

2o MILITAIRE OPEISINGEN. - 'l'rJD 
VAN OOHLOO. - 0PEISING YAN EEN VOERTUIG. 

0NMOGELI.TKHEID TER OORZAKE VAN 
'S VIJANDS TOEDOEN HET VOERTUIG TERUG TE 
GEVEN. - 0NMOGELIJKHEID WAARUIT NIET 
VOORTVLOEIT DAT DE Ol'EISING DE EIGENDOM 
VAN HET VOERTUIG BETROF. 

-3° MILITAIRE OPEISINGEN. - TIJD 
VAN OORLOG. - 0PEISINO VAN EEN VOERTUIG. 
- TIJDSDUUR YAN HET GEBRUIK VAN DIT 

VEHBR., 1952. - 16 

VOERTUIG DOOR DE MILITAIRE OVERHEID NIET 
VAN DE DAG VAN DE OPEISING AF MET 
NAUWKEURIGHEID KUNNENDE BEf'AALD WOR
DEN.'- .0PEISING MET HET OOG OP HET GE
BRUIK VAN HET VOERTUIG DOOR DIE OMSTAN
DIGHEID NIET UITGESLOTEN. 

1° De Tegelma,tig doo;· Of V001" ;·elcening 
van de weerstandsgmepeTingen gedane 
wernwming van goederen is, ten aanz·ien 
van de sclwdelooBstell-ing duoT de Staat, 
met een militai·1·e ope·ising oelijlcgesteld. 
(Besluitwet van 19 September 19!5, arti
kel 3.) 

2° Uit de nadien opTijzende onmogelijlc
heid ter oo;·zalce van 's vijands toedoen 
een voertu.ig, dat in tijd van om·log het 
voo;·werp was van een mil-itai;·e opei
sing, te;·uo te aeven vloeU niet voo;-t flat 
de opeising niet en/eel het geb1'1t.ilc maar 
oolc cle eioendom van het voe;·t~tig be
trett (1). (Wet van 12 Mei 1927, art. 23.) 

3° De omstandi.qheid rlat de tijdsdnwr van 
het gebntilc, doo;- de militaiTe overheid, 
van een opgeeist voertu·ig niet va;i de 
dag van de opeising at met nattwlceu
ri,qheid lean bepaald wo-rden, heett niet 
tot gevol.IJ dat de opeising de eiyendom 
en niet enlcel het oebru.ilc van het voer
tuio betrett (2). 

(BELGISCHE STAAT, '1'. DE.TAOE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 November 1949 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 256 en 257 
van het koninlrlijk besluit van 3 Mei 1939 
(Staatsblad van 10 September 1939) tot 
uitvoering van de wet van 12 Mei 1927 
op de militaire opeisingen, 4, 23, 24 van 
voormelde wet van 12 Mei 1927 op de mi
litaire opeisingen, 3 van het besluit van 
de Regent van 19 September 1945 betref
fende de door weerstandsgroeperingen 
aangegane verplichtingen, doordat het bee 
streden vonnis voor recht gezeg·d heeft 
dat, ten aanzien van de schadeloosstel
ling, het wegnemen van verweerders wa
gen met een opeising in eigendom client 
gelijkgesteld te worden; doordat het bestre
clen vonnis, om deze beslissing te recht
vaardigen, ofschoon het erkent dat de 
woorclen « gelijk ter zake van militaire 
opeisingen )) op de· wijze waarop de Staat 
de 011eising doet betrekking hebben, en 
na erkeml te hebben dat de benadeelde 
persoon schadeloos moet worden gesteld 

(1) en (2) Verbr., 10 Juni 1948 (A1"1'. T'erb1· .. 
1948, blz. 319; Bull. en PASIC., 1948, I, 368) ; 
12 en 19 Januari 1950 (A1'r. T'e•·b,·., 1950, 
blz. 287 en 305; Bull. en PAsic., 1950, I, 308 
en 325). 
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zoals dit voor militaire opetsmgen ge
schiedt, alclus de vergoeding beperkend 
tot het bedrag dat een prestatieplichtige 
had kunnen bekomen indien het een mili
taire opeising had gegolden, en na 'insge
lijks te hebben gezegd dat er groncl is om 
na te gaan of de wegneming waarvoor ap
pellant om schadeloosstelling verzoekt 
ten aanzien alleen van de vergoeding met 
een opeising in eigenclom of in huur be
hoort te worden gelijkgesteld, beslist 
Ju:~eft dat deze vraag client te worden opge
lost op grond van de feitelijke omstandig
heden waarin de wegneming we1'd verricht, 
de aarcl van de weggenomen zaak, en de 
omstandigheden welke op de wegneming 
volgden, dan wanneer artikel 3 van het 
besluit van de Regent van 19 September 
1945 ten doel had de opeisingen gedaan 
door de verzetsgroeperingen en die ge
daan door de regehnatige militaire over
heden volkomen gelijk te stellen, dan wan
neer tevens, imlien zij moeten worden be
oordeeld in het licht van de feitelijke 
omstandigheclen waarin de wegneming 
werd verricht, de opeisingen niet mogen 
beoordeeld worden volgens de aard van 
de weggenomen zaak en de omstandig
heden welke op de wegneming volgden, 
ten slotte dan wanneer, naar a rtikel 25(1 
van het reglement over de militaire op
eisingen, de voertuigen in lmur worden 
opgeeist : 

Overwegende da t het bestreden vonnis, 
op grond van artikel 3 van de besluitwet 
van 19 September 1945 betreffende de door 
weerstandsgroeperingen aangegane ver
plichtingen, beslist dat het nadeel aan 
verweenler berokkend door !let wegnemen, 
in September 1944, van zijn autovoertuig 
door een verzetsgroepering, behoort te 
worden hersteld door een vergoeding ge
lijk aan die welke een prestatieplichtige 
zou hebben kunnen bekomen indien het 
een militaire opeising had gegolden; 

Overwegende dat artikel 256 van het 
reglement toegevoegd aan het koninklijk 
besluit van 3 Mei 1939 tot uitvoering van 
de wet van 12 Mei 1927 op de militaire 
opeisingen, beschikt als volgt : << In alge
mene regel, en behoudens strijdig bevel... 
eisen de legereenheclen de nodige au to
voertuigen in huur op ... >>; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
om te beslissen clat de litigieuze wegne
ming ten aanzien van de schacleloosstel
ling met een opeising in eigendom behoort 
te worden gelijkgesteld, steunt, aan de 
ene zijcle, op het beginsel dat de wegne
ming van een roerende zaak welke niet 
worclt teruggegeven zelfs ter oorzake van 
de lmitmaking er van door de vijand, 
met een werkelijke beroving voor de be
nadeelde persoon client te. worden gelijk
gesteld, aan de andere zijde, 011 de fei
telijke beschouwingen dat in onderhavig 
geval : 1 o de wegneming verricht werd 

voor spoedeisemle, onmidclellijke nood
wendigheden, welke echter van onbepaal
de duur waren, en niet tot uitvoering van 
een bepaalde en voorbijgaande opdracht; 
2° dat cle afioop dier wegneming, wat de 
tijdscluur er van betreft, afhankelijk was 
van het verlopen van de krijgsverrich
tingen; 

Overwegende dat nit de nadien ter oor'
zake van 's vijan<ls toedoen oprijzende 
onmogelijkheid een voertuig terug te ge
ven, niet voortvloeit dat hij clie tot die op
eising heeft besloten aan de gerequireerde 
persoon de eigPndom van dat voertuig 
heeft willen ontnemen; 

Overwegende dat de opeising met !let 
oog op een tijdelijk gebruik niet noodza
kelijk onderstelt dat de tijdsduur van dit 
gebruik van de dag van de opeising af 
met nanwkeurigheid kunne worden be
paald; 

Dat uit deze beschouwingen volgt dat 
het vonnis zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt, dat de ter zake bedoelde 
wegneming met een opeising van de eigen
dom van verweerders voertuig client ge
lijkgesteld te worden, en dat het vonnis 
bijgevolg de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen schendt ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het beslist 
dat in onderhavig geval ten aanzien van 
de schadeloosstelling de wegneming van 
de wagen behoort te worden gelijkge
steld met ern opeising in eigendom, en 
voor zoveel het de kosten voorbellouden 
heeft; verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; beveelt clat onclerhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van cle Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd vonnis; verwijst de alclns be
perkte zaak naar cle Rechtbank van eer
ste aanleg tr Hori, zitting lwmlend in ho
ger beroep. 

17 .Tanuari 1952. - 1° kamer. - Voor
zUter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slnrmeve·r, H. Bareel.- Gelijkz.tthlencle 
concl1tsie, H. Raoul Hnyoit de Termicourt, 
eerste aclvocant- generaal. Pleite·l\ 
H. Restenu. 

le KAMER.- 17 Januari 1952 
1° GFJWI.JSDE. - BURGERLLJKE ZAKEN. 

JV!IDDEL HIERUJ'l' AFGELEID IJA'I' HET ARREST 
TEN ONRECHTE DE A~'Wl.JZING VAN EEN EXCEP
TIE OP HE'l' GE'NIJSDE GESTEUND HEEFT. 
- ARRES'I' OOK VASTS'l'ELLEND DA'l' DE EXCEP
'l'IE IN FEI'l'E ONGEGROND IS. - ]diDDEL VAN 
BEI.ANG ONTBLOOT. 

2° RFJDFJNFJN VAN DE VONNISSFJN FJN 
ARRFJS'l'FJN. - BURGERI.IJKE ZAKEN. -
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VERWEER BIJ CONCLUSIES VOORGESTELD. -
ZIJN VOORWERP VERLIEZEND TEN GEVOLGE VAN 
EEN VAS'J'STELLING \'AN DE RECH'l'EU OVICR DE 
GRUND. -- RECH'l'ER NIK'l' GEHOUDEN DE CON
CLUSIES TE BEAN'l'\YOORDICN. 

1. o Is van belang ant bloat het middel h·ie!·-
1/.'it afgeleid dat het an·est ten onreohte 
de n[wijzing van een exceptio op het 
ffewijsde geste·zmd heeft, wannee'l' het 
cwrest oolc vaststelt clat de exoeptie in 
feite ongegmnd ·is (1). 

2° De 1·eohte·r ove1· ae !J'I'oncl ·is niet ffOhou
den oonolu.sies te beantwom·den waa·rbij 
een ve'l'weer voorr;esteld ·wonlt, dat ten 
ge·volge van een vaststellin.Q van het wr
'l'est zijn voorwerp ·ve'l'liest (2). 

(MARQUES, T. VENNOOTSCHAP << MACOBIDE )).) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 20 December 1949 door het Hof 
van beroep te Leopolclstacl gewezen; 

Over het eerste mi<lclel : schencling van 
artikel 20 van cle wet over het beheer van 
Belgisch Congo van 18 October 1908, ge
wijzigcl en aangevulcl door de navolgende 
wetten, van artikelen 23 en 57 gewijzigcl 
bij decreet van 13 .Tuli 1923, van de veror
dening van de administrateur-generaal i~ 
Congo van 14 :Mei. 1886, goedgekeurd blJ 
decreet van 12 November 1886, van arti
kel 1 van het decreet van de Koning-Sou
verein van 30 Juli 1888 tot afkondiging 
van het eerste boek van het Burgerlijk 
Wetboek, van artikelen 7, 8, 9, 10, 16, 17, 
18 33, 34, 132, 196, 201, 202 en 204 van het 
ee~·ste boek van het Burgerlijk Wetboek 
afgekondigd bij decreet van de Koning
Souverein van 30 Juli 1888, van het ge
rechtelijk contract en van het geloof dat 
dient gehecht aan de akten welke vaststel
ling er van behelzen, doordat het bestre
den arrest de c~xceptie van nietigheid van 
de door aanlegger in verbreking gewaar
borgde schuld afgewezen heeft, op grond 
van de dwaling of het bedrieglijk opzet 
waaruit "de gebrekkigheid van de door de 
hoofdschuldenaar gegeven toestemming 
is voortgevloeW, zoncler dat het tot sta
ving dier beslissing enige reden heeft ge
geven welke in staat zij om de afwijzing 
van de exceptie te rechtvaardigen voor zo
veel deze gegrond was op het bedrieglijk 
opzet clat tezamen met de dwaling als ge
brek van de toestemming van de hoofd
schuldenaar werd' aangehaald; dan wan
neer de dwaling en het bedrieglijk opzet 
nochtans onderscheiden oorzaken van de 

(1) Verbr., 13 Februari 1947 (Arr. Yer·b•·., 
1947, blz. 35; Bull. en PASIC., 1947, I, 50); 
26 J anuari 1950 (A•·r. F erb1·., 1950, blz. 334; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 359). 

(2) Verbr., 4 Januari 1951 (Arr. Yerb•·., 1951, 
biz. 222; Bull. en PAsrc., 1951, I, 268). 

nietigheid van de toestemming ZlJn en 
clieiwolgens de afwijzing van bovengemel
cle exceptie om redenen welke enkel op de 
beweerde dwaling betrekking hebben (en 
niet 011 het insgelijks aangevoenll~ bedrieg
lijk _opzet) niet wettelijk met redenen is 
omkleed (schending van urtikel 20 van de 
wet over het beheer van Belgisch Congo 
van 18 October 1908, van, artikelen 23 
en 57, gewijzigd bij decreet van 13 Juli 
1923, van cle verordening van de aclminis
trateur-generaal in Congo van 14 Mei 
1886, goedgekeurd bij decreet van 12 No
vember 1886, van artikel 1 van het decreet 
van de Koning-Souverein van 30 Juli 1888 
tot afkondiging van llet eerste boek van 
het Burgerlijk Wetboek, en van artike
len 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 33, 34, 132 en 196 
van het eerste boek van het Burgerlijk 
W etboek afgekondigd bij decreet van de 

1 
Koning-Souverein van· RO .Tuli 1888) ; en 
doordat het bestreden arrest in dier voege 
heeft beslist door, in weerwil van de re
gelmatig door aanlegger in verbreldng ge
nomen conclusies, de vermelde exceptie 
te bescllouwen .als enkel op de dwaling 
berustend, al<lus het gerechtelijk contract 
schendend en het geloof clat aan aanleg
gers conclusies client gehecht (schending 
van artikelen 1 van het decreet van de Ko
ning-Souverein van 30 Juli 1888 en 7, 33, 
34, 201, 202 en 204 van het eerste boek 
van llet Burgerlijk Wetboek afgekondigd 
bij decreet van de Koning-Souverein van 
30 Juli 1888) : 

Overwegende dat aanlegger bij concln
sies staancle hield dat de litigieuze over
eenkomst met « dwaling, of zo niet be
drieglijk opzet » behept is; tlat hij tot sta
ving c1ezer bewering versclleidene feiten 
aanhaalde met a an bod ze te bewij zen, 
zonder onderscheid te maken tussen fei
ten welke het bedrieglijk opzet uitmaak
ten en deze waaruit de dwaling bleek ; 

Overwegende dat het arrest elk dier 
feiten onderzoekt en de reden opgeeft 
waarom zij, hetzij onjnist, hetzij niet af
doende zijn ; 

Dat llet bijgevolg el'n gepast antwoord 
op de conclusies heeft verstrekt en door 
een met redenen omklede beslissing zo
wel de exceptie van nietigheid ter oor
zake van het bedrieg·Jijk opzet als de 
exceptie van nietigheicl ter oorzake van 
dwaling heeft verworpen; 

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

artikelen 20 van cle wet over het beheer 
van Belgisch Congo van 18 October 1908, 
gewijzigcl en aangevuld door de navol
gende wetten, 23 en 57, gewijzigd bij de
creet van 13 Juli 1923,' van de verorde
ning van cle administrateur-generaal in 
Congo van 14 Mei 1887, goedgekeurd bij 
decreet van 12 November 1886, 1 van het. 
decreet van de Koning-Souverein van 
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30 Juli 1888 tot afkondiging van het 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, 
7, 33 en 34, 226, inzonderheid 226, 2°, 227 
en 228 van het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek afgekondigd bij decreet 
van de Koning-Souverein van 30 Juli 1888 
en van het gerechtelijk contract, doordat 
het bestreclen arrest de conclusies waarbij 
aanlegger in verbreking de nietigheid van 
de door hem gewaarborgde schuld op
wierp op grond van de dwaling of het 
bedrieglijk opzet, waaruit de gebrekkig
heid van de toestemming van de hoofd
schuldenaar .Jose Marques Lopez is voort
gevloeid, van de hand heeft gewezen om 
de enige ambtshalve aangevoenle reden 
d~t deze exceptie zou afgewezen zijn ge
weest door een arrest van dezelfde dag in 
zake aanlegger in verbreking en .Jose Mar
ques Lopez tegen een andere vennoot van 
Trustcongo, tegen wie zij werd opgewor
pen, en dat aanlegger in verbreking, borg 
voor Jose Marques Lopez, haar bijgevolg 
tegen verweerster in verbreking niet ver
mocht op te werpen, en doordat het in 
dier voege heeft beslist zonder vast te 
stellen clat verweerster in verbreking een 
partij of een vertegenwoorcligde 1mrtij 
zou zijn geweest in voormelde zaak, dat 
de betwiste schuld dezelfde oorzaak en 
hetzelfde voorwerp zou gehad hebben als 
de thans in gecling staande sclmld en dat 
de exceptie van nietigheid van de schuld 
door dezelfde middelen en bewijsgronden 
zou gestaafd zijn geweest, en cloordat 
het bestreden arrest aldus de beslissing 
tot afwijzing van de aangevoercle excep
tie zou gesteund hebben op een reden 
welke het nazicht van de wettelijkheid 
van de beslissing niet toelaat, het
geen gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering (schending van artikel 20 van 
de wet over het beheer van Belgisch 
Congo van 18 October 1908 en van artike
len 23 en 57, gewijzigd bij decreet van 
13 Juli 1923, van de verordening van de 
administrateur-generaal in Congo van 
14 Mei 1886, goeclgekeurd bij decreet van 
12 November 1886), en aan een rechterlijke 
beslissing waarin verweerster geen partij 
was en welke een andere dim lle ter 
zake bedoelde schuldvorclering betrof, 
een beweercl gezag van gewijsde zaak 
heeft toegeschreven, hetwelk verweerster 
zelve niet inriev, en de rechter ambts
halve niet vermocht op te we11wn en het
welk deze beslissing in elk geval in on
derhavige zaak tussen aanlegger en ver
weerster in verbreking niet kon hebben 
(schending van artikelen 1 van het de
creet van de Koning-Souverein van 30 Juli 
1888, 7, 33, 34, 226, inzonderheid 226, 2°, 
227 en 228 van het eerste boek van het 
Burgerliik Wetboek en schending van het 
gerechtelijk contract) : 
. Overwegende dat inclien het arrest vast
stelt dat de door de hoofdschuldenaar 

voorgpstelde exceptie door een ander ar
rest werd afgewezen en door aanlegger 
tegen verweerster niet meer kan worden 
opgeworpeli, het evenwel vervolgens aile . 
door aanlegger tot staving zijner excevtie 
ingeroepen feitelijke elementen onder
zoekt, alsmecle de waarde van zijn aan
bod van bewijs ; 

Dat het middel aldus een overtollig ge
deelte van het arrest bestrijdt en bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 20 van de wet over het beheer 
van Belgisch Congo van 18 October 1908, 
gewijzigd en aangevultl door de navol
gende wetten, 23, 35, 44 en 57 van de ver
ordening van de administrateur-generaal 
in Congo van 14 Mei 1886, goedgekeurcl 
bij decreet van 12 November 1886, voor
melde artikelen 23 en 57 goedgekeurcl bij 
decreet van 13 .Juli 1923, 1 van het decreet 
van de Koning-Souverein van 30 .Juli 1888 
tot afkondiging van het eerste boek van 
het Burgerlijk Wetboek, 7, 33, 34 van het 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek 
afgekoncligd bij decreet van de Koning
Souverein van BO .J uli 1888 en van het ge
rechtelijk contract, cloordat het bestre-clen 
arrest zoncler enigerlei reclen het micl<lel 
van de regelma tige door aanlegger in ver
breking genomen conclusies lteeft nfgec 
wezen welke er toe strekte te. doen zeggen 
dat, krachtens artikel 856, derde boek 
van het Congo lees Durgerlijk W etboek, 
de overdragers er toe gehouden zijn het 
be~taan ·en de sanwnstelling van de over
gedragen rechten te waarborgen en, snbc 
sidiair, dat er grond aanwezig is tot even
reclige vermindering van de litigieuze ver
bintenissen van de hoofdschuldenaar en 
van de borg ten belope van het werkelijk 
bezit van 'l'rustcongo, alsook tot het gelas
ten van een boekhouclingsexpertise ten 
eincle op tegenspraak clit bezit uit te ma
ken: 
Overwf~gencle dat aanlt>gger bij zijn con

cl usies het hof vnn beroep er om _verzocht 
« te zeggen clat de overdrager, krachtens 
artikel 356 van het Durgerlijk Wetboek, 
dercle boek, er toe gehomlen is het bestarm 
en de samenstelling van cle overgedragen 
rechten te waarborgen ll en dat << wegens 
de door de gei:ntimeenle aang·egane YPr
bintenissen zodanige waarborg OIJ een bij
zonder strikte wijze client begrepen ll 
maar dat het aanhalen van deze rechts
regel, ingelast midden andere overwegin
gen alle met betrekking tot de exceptie 
van nietigheid ter oorzake van dwaling 
of bedrieglijk opzet, van de verbintenis 
van de hoofdschuldehaar en van die van 
de borg, in genen dele voorkomt als een: 
verzoek dat van deze exceptie onderschei
den is en clus niet behoefde in het bij
zonder te worden beantwoorcl, van het 
ogenblik af dat het hof van beroep had 
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vastgestelcl tlat de exceptie van nietig
heid feitelijke grondslag miste: 

Overwegende dat inclien aanlegger con
cludeerde « subsidiair te zeggen dat er 
grond aanwezig is tot verlaging van de 
verbintenissen van de hoofdschuldenaar 
en van de borg ten belope van het wer
kelijk bezit van Trustcongo ll, er nit de 
regelmatig aan het Hof voorgelegde stuk
ken blijkt clat cleze conclusie subsidiair 
werd ingediencl, voor het geval het l!of 
van beroep de mening zou toege{laan zijn 
dat de door aanlegger aangevoerde dwa
ling geen substantH!le dwaling was; dat 
dergelijke conclusie haar voorwerp l1eeft 
verloren h~n gevolge val! de vaststelling 
van het arrest dat de feiten aangevoenl 
ten bewijze van !Jet bestaan van een ver
schoonbare clwaling ofwel onjuist, ofwel 
niet ter zake dienencl waren; 

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 verweerster. 

17 Jnnuari 1952. - 1" lmmer. - l'ooi·
z-itter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
l'e!·slny!}ever, H. Sohier.- Gel!ijlclnidenfle 
eonelnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. Pleite?·s, 
HH. Delacroix en Simont. 

l e KAMER. ~ 17 Januari 1952 
BELGISOH CONGO. - VOORZIENING TEGEN 

EEN ARRES'l' GEWEZEN DOOR EEN HOF VAN BE
ROEP VAN DE KoLONIE. - BURGERLI.JKE EN 
HANDELSZAKEN. - TERMIJN. 

De tenn:ijn o-m zich te ·voon!'ien te{fen een 
nrrest in 1nw{ferUj7ce of hnndelsznlcen 
f!Cwezen tloor een hof vnn be1·oep vwn 
Bel{f·isch Oon.qo en betelcend bi,j in Bel
yie Opf!emaalct ca;ploot is bepaftld 011 
tien maanden te Telcenen vanaf tle fla{f 
vwn fle betekenin{f vnn het a1··rest (1). 
(Wet van 25 Februari 1925, art. 27.) 

(MARQUES, T. CARVALHO.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 December 1949 door het Hof 
van beroep te Leopolclstad gewezen; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleicl · dat de voorziening 
te laat wercl ingediencl : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
op 17 Januari 1950 aan aanlegger werd 
betekend; clat de voorziening, betekend bij 

(1) Raadpl. vm·br., 3. Juni 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 162). 

in Delgie opgemaakt exploot, op 28 Octo
ber 1950 ter griffie van het hof wercl ne
dergelegcl, dit is binnen de wettelijke ter
mijn van tien maanclen (wet van 25 Fe
bruari 1925, art. 27) ; 

Dat de grand van niet~ontvankelijkheid 
feitelijke gronclsl\lg mist; 

Over de aangevo1~rde midclelen : 
(Zelfde m·iddelen en zelfde antwoo1·d nls 

·in het VO!'if! nrrest.) 

17 .Tanuari 1952. - 1e kamer. - l'oor
z·itte!·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
l'eTslnflf!CVe!·, H. Sohier.- Gelijlclttidenfle 
conalusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 17 Januari 1952 

1° MIDDFJLEN 'l'OT VERDREKING. 
DURGERLIJKE ZAKEN. - l\1IDDEL HE'l' AR
REST VERWIJ'l'END OP DUBBELZINNIGE llEWEEG
REDENEN 'fE S'l'EUNEN. - DEWEEGRIWENEN 
VHIJ VAN DUBBELZINNIGHEID. - .MIDDEL DAT 
GRONDSLAG MIS'l' IN FEI'I'E. 

2° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
JYIIDDEL HIERUI'l' AFGELEID DA'l' RET ARHES'l' 
TEN ONRECH'fE DE AFWIJZING VAN EEN EXCEP
TIE OP RET GEWIJSDE GES'l'EUND HEEFT. -
ARREST NIET OP HET GEWIJSDE GES'l'EUND, 
MAAH 0:' DE VAS'l'STELLING DAT DE EXCEP'fiE 
IN FEI1'E ONGEGROND IS. - N!IDDEL DAT 
GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

3" BEWI.JS. - BuiWERLHKE zAKEN. -
REWI-JSAANBOD. -- VAS'l'S'l'ELLINGEN VAN HE'l' 
ARREST WAARUIT BLIJKT DAT DE GESTELDE 
FEITEN ONJUIS'l' OF 'fER ZAKE NIET DIENEND 
ZIJN. -· VASTS'l'ELLINilEN DE VERWERPIJ'\G 
VAN HE'f BEWIJSAANBOD MEDEBRJ>NGEND. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
VERWEER BI.J CONCLUSIES VOORG]\:STELD. -
ZI.JN VOORWERP VERLIEZEND TEN GEVOLGE 
VAN EEN VASTS'l'ELLING VAN DE. RECH'fER OVErt 
DE GROND. - RECH'l'ER NIET GEHOUDEN Die 
CONCLUSmS 'l'E BEANTWOORDEN. 

1 o M-ist urondsla{f in feite het m·iddel dat 
het nn·est verw·ijt op dttbbelzinn-i{fe be
wee{fredenen te steunen, dan wanneer 
de yecrit'iseerde redenen vi'ij zijn vnn 
du,bbelzinni{fheid (2). 

2° j]l[·ist m·ondsla,q in feite het ntiddel lde·r
uit a/{fele·id dat het arrest ten on·rechte 
cle CLfwijz·ing van een exaeptie op het ge
wijsde f!Cstettnfl heett, dan wnnnee1· ttit 
cle bewee{fredenen van het an·est bUjlct 
clnt het beskeden beschilclcend f!Cdeelte 
niet op het {fewij sde {festennd ·is, manr 
op fle vnststelling dat de exceptio in 
fe-ite ou{fe_qmnd is. 

(2) Verbr., 8 Februari 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 369). 
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.::;o Venoe·rpt op passencle UYt.JZe een be
w'ijsaanbod het an·est clat vaststelUn
gen doet waaru.U bl'i_ikt dat de gestelde 
feiten onjuist of ter zalce n'iet cl·ienend 
z'ijn (1). 

4° De ·rechte1· ove·r de .Qroncl is n:iet rJe
houclen cO?wl·usies te b.eantwoonlen 
wcutrb'ij een veTwee1· vooTgestelcl wo1·clt, 
clnt ten gevolye van een vaststellill[f vnn. 
het nrTest .zi:in •,;oorweTp ·verUest (2). 

(MARQuES, T. YENNOOTSOHAP MENDES-GO~rES 
EN ANTUNES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
m-rest, op 20 December 1949 door het Hof 
van beroep te Leopolclstad gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 20 van de wet over het beheer van 
Belgisch Congo van 18 October 1908, ge
wijzig{1 en aangevuld door de navolgende 
wetten, van artikelen 23 en 57 van de ver
ordening van de administrateur-generaal 
in Congo van 14 Mei 1886, goedgekeurd 
bij decreet van 12 November 1886, voor
melde artikelen 23 en 57 gewijzigd bij de
creet van 13 Juli 1923, van artikelen 7, 33 
en 34 van het eerste boek van het Burger
lijk Wetboek afgekondigd bij decreet van 
de Koning-Souverein van 30 .Juli 1888. van 
artikel 1 van voormeld decreet van de 
Koning-Souverein van 110 Juli 1888 en 
schending van het gerechtelijk contract, 
doordat het bestreden arrest heeft nage
laten de conclusies bijzonderlijk te be
antwoorden waarbij aanlegger in verbre
king de nietigheid opwierp van de schuld 
waarvoor hij borg stond, op grond van 
(Je dwaling of bet bedrieglijk 011zet waar
uit de gebrekkigheid v:m de toestemming 
van de hoofdschul<lenaar is voortgevloeif1 

· (schending van het gerechtelijk contract 
en van artikelen 1 van het decreet van de 
Koning-Souverein van 30 .Tuli 1888 en 7, 
33 en 34 van het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek), en ten opzichte van 
aanlegger in verbreking deze exceptie van 
nietigheid van de gewaarborgde schuld 
·verwervt, om de enige dubbelzinnige re
{1enen, · hetgeen met het ontbreken er van 
gelijkstaat, te weten : enerzijds, dat deze 
door de hoofdscbu1denaar opgeworven 
excPptie werd afgewezen en dat zij dus 
door de borg niet tegen de schultl
eisers vermag te wonlen ingeroepen, en 
anderzijds, dat, zoals hier te voren werd 
gezegd, de sclmld van de hoofdschnlde
naar g0Itlig is wijl zij aangegaan wPrd 
zonder verscltoonbare clwaling, zonder be-
11rieglijk ovzet noch aanwending .van ge-

(1) Verbr., Z6 Augustus 1912• (Bull. en PASIC., 

1942, I, 182). 
(2) Zie S7tprn het arrest van zelfde datum, 

biz. 242, en nota 2 onderaan dit arrest, biz. 243. 

weld en dat er geen met de schuld verbon
clen exceptie aanwezig is, aldus onwe" 
tendlteicl latende bestaan nopens de be
weegreden waarom de exceptie ten op
zicllte van aanlegger in verbreking werd 
verworpen, en derhalve de mogelijkheid 
niet bieclend de wettelijkbeid dezer beslis
sing na te gaan (schending van artike
len 20 van de wet over bet beheer van 
Belgisch Congo van 18 October 1!:108, en 23 
en 57 van de verorclening van de adminis
trateur-generaal in Congo van 14 Mei 1886, 
gewijzigd bij decreet van.13 .Juli 1923) ·: 

En over het tweede middel : schending 
van artikelen 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 33, 34, 
106, 132, 196, 226, inzonderheid 226, 2°, 
227, 228, 552, 553, 555, 560, 573 en 575 van 
het eerste boek van het Burgerlijk Wet
boek, afgekoncligd bij decreet van de 
Koning-Souverein van 30 Juli 1888, van 
artikel 1 van gemelc1 decreet van de Ko
ning-Souverein van 30 .Tnli 1888, van arti
kel 20 van de wet over het beheer van 
Belgisch Congo van 18 October 1908, ge
wijzigc1 en 11angevuld door de navolgende 
wetten, van : urtikelen 23 en 57, gewijzigd 
bij decreet van 13 .T uli 1923, van de ver
ordening van de aclministrateur-generaal 
in Congo van 14 Mei 1886, goedgekeurd 
bij decreet van 12 November 1886 en van 
het gerechtelijk contract, door·dat het be
streden arrest de conclusies van de hand 
gewezen heeft waarbij aanlegger in ver
breking, op grond van de dwaling, of bet 
bedrieglijll; opzet waaruit de gebrekkig
heid van de toestemming van de hoofd
sclmldenaar is voortgevloeid, de nietig
heic1 O]JWierp van de schuld waarvoor hij 
zicfl. borg had gesteld, onder voorwendsel 
ria t deze exceptio ten opzichte van de 
hoofdsch ulclenaar, welke lma r zijnerzijds 
had ingeroepen, zou verworpen zi.jn ge
weest en dat de borg haar dientengevolge 
niet zou kunnen 01nverpen en clat er voor 
de borg geen aan de sclmld verbqnden 
exceptio zou aanwezig zijn, en doordat 
het arrest er zich alzo van heeft onthou
den rle eigen conclusies van aanlegger in 
verbreking te beantwoorden waarbij deze 
de exceptie van de nietigheid van de schuld 
deed gPl<len 011 groncl van andere micldelen 
en bewijsgromlen dan die van de hoofcl
schuldenaar te wiens opzichte de excep
tie was afgewezen geweest (schencling 
van artikelen 20 van de wet over het be
beer van Belgisch ·Congo van 18 October 
1908, 23 en 57 van de verordening van de 
administratenr-generaal in Congo van 
l4 Mei 1886 gewijzigcl bij decreet van 
13 .Juli · 1923, 1 van het decreet van de 
Koning-Sonverein van 30 .Tuli 1888, 7, 33 
en 34 van het eerste boek van het Bnr
gerlijk vV etboek en schencling van het 
gerechtelijk contract), en aan de beslis
sing tot afwijzing van cle exceptie ten op
zichte van de hoofdschuldenn ar <'PH on
juist g.ezag van gpwij~dP zank lteeft toege-
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kend dat niet werd ingeroepen en hetwelk 
zij niet kon hebben jegens de borg die zich 
uit eigen hoofde op de ex:ceptie beriev 
(schending van artikelen 7, 33, 34, 226, 
inzonderheid 226, 2°, 227 en 228 van het 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, 
en 1 van het decreet van de Koning-Sou
verein van 30 Juli 1888) en meteen, de 
beginselen van hoofdelijkheid en borg
stelling heeft miskencl alsook het recht 
dat persoonlijk aan de hoofdelijk gehou
den borg toebehoort tegen de schuldeiser 
alle excepties in te brengen welke aan de 
hoofdschuldenaar eigen zijn en aan de 
schuld verbonden zijn (schending van arti
kelen 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 33, 34, 106, 
132, 196, 552, 553, 555, 560, 573 en 575 van 
het eerste boek van het Burgerlijk Wet
hoek en 1 van het decreet van de Koning
Souverein van 30 Juli 1888) : 

Overwegende clat, volgens het bestreden 
arrest, de heer Lopez Marques van ver
weerster !mar belangen in de vennoot
schap Trustcongo afgekocht heeft; dat 
aanlegger zich jegens verweerster voor de 
schuld van Lopez Marques borg heeft ge
steld; dat nadien aan het Iicht kwam 
dat Rodriguez Marques, beheerder van 
Trustcongo, ten nadele van deze verduis
teringen had gerileegd waardoor de wer
kelijke samenstelling van het voorwerp 
van de overdracht ingekrompPn was ge
weest; 

Overwegende dat verweerster Lopez 
Marques alii hoofd>;clmldenaar en aanleg
ger als borg heeft gedagvannl, tot vol
doening van lle overdrachtf~prijs: dat aan
legger tegen deze eis lleed g·elden dat 
dwaling en beclrieglijk opzet zowel zijn 
toestennning als cUe van de hoofdschulcle
naar aankleefclen, naarclien verweerster 
haar medecontractanten onwetend had ge
laten van cle handelingen van Rodriguez 
Marques, welke haar bekend waren; 

Overwegencle dat het arrest in zijn 
eerste motieven breeclvoerig de exceptie 
onderzoekt voor zoveel zij door Lovez 
Marqu~·s wercl ingeroepen, en uit verschPi
dene feitelijke vaststellingen afleidt clat 
zij niet gegrond is ; 

Overwegencle dat het arrest vervolgens 
de verdecliging van cle borg onclerzoekt 
welke steunt op de gebrekkigheicl van 
zijn toestemming, en deze verderliging van 
de hand wijst; !lat het tenslotte verklaart 
da t << zoals hier te voren is gezegcl, cle 
schulcl van Lopez Marques jpgens geinti
meerde geldig is wijl zij amlge11:aan wenl 
buiten verschoonbare clwaling, buiten be
drieglijk opzet of aanwencling van ge
weld; dat er geen aan de schuld verbon
den exceptie aanwezig is ll ; 

Overwegende dat cleze argumentatie 
vrij is van dubbelzinnigheicl ; dat de 
woorden « zoals hier te vor~;>n is gezegd ll 
klaar betekenen << om cle redenen hierbo-

Yen vermeld betreffende de tegen Lopez 
Marques ingestelde vordering; dat het 
hof van beroep alclus er op wijst dat de 
feitelijke vaststellingen welke het ver
meldt de _ verwerping rechtvaardigen zo 
van de exceptie opgeworpen door de hoofll
schuldenaur als van dezelfcle exceptie op
ge,vorpen door de borg; 

Overwegende met betrekking tot het 
tweede middel, dat, inclien het arrest nog 
luidt << clat deze exceptie (de dwaling 
welke de toestemming van de hoofdschul
denaar gebrekkig gemaakt l!eeft), opge
worpen door de hoofllschuldenaar, hier
voren werd afgewezen en dat de borg 
haar dus tegen de geintimeerclen-sclmld
eisers niet vermag op te werpen ll, er uit 
het geheel van de motieven van het arrest 
blijkt dat het geenszins verstaat aan 
de woorden « haar dus niet vermag op te 
werpen ll de betekenis toe te kennen << is 
niet ontvankelijk om haar op te werven 
ten aanzien van de gewijstle zaak ll ; 
dat het inzicht van het hof van beroep is 
dat de borg geen gronclen heeft om deze 
exceptie op te werpen vermits de vooraf . 
in het arrest vermelde vaststellingen be
wezen hebben dat z.ij niet gegrond was; 

Dat beide miclclelen feitelijk niet op
gaan; 

Over het denle millclel : scilencling van 
artikel 20 van de wet over het beheer van 
Belgisch Congo van 1R October 1908, ge
wijzigcl en am1gevuld door de navolgende 
wetten, van artikelen 23, 35, 44 en 57 van 
de verorclening van cle administrateur-ge
neraal in Congo van 14 Mei 1886, goedge
keurd bij decreet van 18 November 1886; 
voornoemde artikeleit 2.'l en 57 gewijzigd 
bij decreet van 13 Juli 1923, van artikel 1 
van het ·decreet van de Koning-Souverein 
van 30 .Tuli 1888 tot afkondiging van het 
eerste boek van het Burgerlijk W etboek, 
van artikelen 7, 33 en 34, 201, 202 en 204 
van het eerste boek van het Burgerlijk 
Wetboek afgekoncligcl bij decreet van de 
Koning-Souverein van 30 Juli 1888, en 
schending van het gerechtelijk contract 
alsook van het geloof dat dient gehecht 
aan cle akten welke vaststelling er van 
behelzen, doordat het bestreclen arrest, 
waar het de exceptie verwerpt van nie
tigheid van de door aanlegger in verbre
king gewaarborgTle schulcl opgeworpen ter 
oorzake van dwaling of bedrieglijk opzet 
waaruit de gebrekkigheid van de toestem
ming van de hoofdschuldenaar is voort
gevloeid, onder het voorwendsel clat deze. 
exceptie zou verworpen zijn geweest ten 
opzichte van de hoofdschuldenaar welke 
haar zijnerzijds had inge~·oepen en dat cle 
schuld jegens cleze geldig was bevonden 
geweest wijl aangegaan zonder verschoon
bare clwaling, zonder bedrieglijk opzet 
noch aanwending van gewelcl, en dat er 
geen aan de schnlll verbonden exceptie 
zou voorhanclen zijn, claarcloor becloelencl 



- 24i:i-

dat de gronden welke de verwerping van 
de exceptie jegens de hoofdschuldenaar ge
rechtvaardigd hadden, bij iclentiteit van 
redenen ten opzichte van aanlegger in 
verbreking zouden gelden, zodoende het 
aanbod van bewijs door getuigen of des
kundigen heeft voorbijgezien waarop aan
legger in verbreking bijzonder de exceptie 
van nietigheid van de hoofdschuld staafde 
en alzo zonder opgave van redenen zijn 
verzoek tot inwilliging van zijn aanvraag 
tot bijbrengen van het aangeboden bewijs 
van de hand heeft gewezen : 

Overwegende enerzijds, dat het arrest 
vaststelt dat uit de gegevens van de zaak 
blijkt dat het clerde tioor aanlegger ge
stelcle feit onjuist is ; 

Overwegende anderzijcls, dat het vast
stelt dat Lopez Marques tt tegenkanting ge
steld heeft tegen een werkzaam nazicht 
van de boekhouding » en clat hij niet tt in 
een verschoonbare clwaling nopens de wer
kelijke toestand van 'l'rustcongo tot einde 
1948 >> vervallen is ; 

Dat nit deze reclenen ondubbelzinnig 
blijkt dat het bewijsaanbod van aanleg
ger niet kan worden aangenomen omdat 
een van de aangehaalde feiten onjuist is 
en dat de andere twee feiten . op grond 
van de · vaststellingen van het arrest ter 
zaire niet dienend zijn; 

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

artikelen 20 van de wet over het beheer 
van Belgisch Congo, van 18 October 1908, 
gewijzigd en aangevuld door de navol
gende wetten, 23, 35, 44 en 57 van de ver
orclening van de aclministrateur-generaal 
in Congo van 14 Mei 1886, goedgekeurd 
bij decreet van 12 November 1886, voor
noemde artikelen 23 en 57 gewijzigd bij 
decreet van 13 Juli 1923, 1 van het decreet 
van de Koning-Souverein van 30 Juli 1888 
tot afkondiging van het eerste boek van 
het Burgerlijk Wetboek, 7, 33 en 34, 201, 
202 en 204 van het eerste boek van het 
Burgerlijk Wetboek afgekondigd bij de
creet van de Koning-Souverein van 
30 Juli 1888 en schending van het gerech
telijk contract en van het geloof dat dient 
gehecht aan de akten welke vaststelling 
er van behelzen, doordat het bestreden 
arrest de excer)tie van nietigheid van de 
verbintenis van aanlegger als borg yoor 
de sclmld van .Jose-Lopez Marques ver
worpen heeft op grond van de dwa
ling of het bedrieglijk opzet waaruit de 
gebrekkigheid _van zijn eigen toestemming 
om zich borg te stellen is voortgevloeid 
alsook het verzoek om toegelaten te wor
den door getuigen of deskundigen de fei
ten te bewijzen waarop de exceptie be
rustte, om redenen die noch cle beweerde 
feiten welke aanlegger door getuigen of 
deskuncligen te bewijzen aanbood, noch 
dit aanbod van bewijs zelve beantwoor-

den, of die in weerwil van de regelmatig 
door aanlegger in verbreking genomen 
conclusies clit aanbod buiten acht laten : 

Overwegende dat zoals in antwoord op 
het voorgaand middel werd gezegd, het 
arrest aanstipt dat het eerste gesteld feit 
onjuist is ; 

Overwegende ver•der dat het arrest vast
stelt dat ct aanlegger op grondslag van 
de hem door Lopez Marques gedane ver
klaringen zich voor deze borg heeft ge
steld », en dat, indien aanlegger in dwa
ling is vervallen of omtrent de werkelijke 
toestand van Trustcongo misleid geweest 
is, de oorzaak hiervan enkel te vinden 
is in zijn overmatig vertrouwen tt en in 
de omstandigheid dat hij de voorzorgen 
niet heeft genomen die elk bedachtzaam 
man zou hebben genomen; 

Dat door deze vaststellingen een ge
past antwoord op de conclusies wordt ver
strekt en dat het micldel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vijfde midclel : schending van 
artikelen 20 van de wet over het . beheer 
van Belgisch Congo van 18 October 1908, 
gewijzigd ·en aangevuld dom' de navol
gencle wetten, 23, 35, 44 en 57 van de ver
ordening van de administrateur-generaal 
in Congo van 14 Mei 1886, goedgekeurcl bij 
decreet van 12 November 1886, voor
noemde artikelen 23 en 57 gewijzigd bij 
decreet van 13 .Tuli 1923, 1 van het decreet 
van de Koning-Souverein van 30 Juli 1888 
tot afkondiging van het eerste boek van 
het Burgerlijk Wetboek, 7, 33 en 34 van 
het eerste boek van het Burgerlijk Wet
bock afgekondigd bij decreet van de Ko
ning-Souverein van 30 .Tuli 1888 en van 
het gerechtelijk contract, doordat het be
streclen arrest zonder enigerlei reden 
het midclel van de regelmatig door aan
Iegger genomen conclusies heeft afgewe
zen, hetwelk er toe strekte te doen ver
klaren clat krachtens artikel 356, clerde 
boek van het Congolees Burgerlijk Wet
bock, de overdragers er toe gehouden zijn 
het bestaan en de samenstelling van de 
overgedragen rechten te waarborgen en, 
subsidiair, dat er grond aanwezig is tot 
evenredige vermindering van de litigieuze 
verbintenissen van de hoofdschuldenaar en 
van de borg ten belope van l:tet werkelijk 
bezit van Trustcongo, en tot het gelasten 
van een boeklwndingsexpertise ten einde 
op tegenspraak !le omvang van dit bezit 
uit te maken : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn con
clusies het hof van beroep er om verzocht 
tt te verklaren clat, krachtens artikel 356 
van het Burgerlijk Wetboek, denle boek, 
!le overdrager er toe gehonden is het be
staan en de samenstelling van de overge
dragen rechten te waarborgen >> en dat 
tt wegens de door de geintimeerde aange
gane verbintenissen zoclanige waarborg 
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op een bijzonder strikte wijze client begre
pen ll, maar dat het aanhalen van deze 
rechtsregel, ingelast midden andere over
wegingen alle met betrekking tot de ex
ceptie van nietigheid ter oOJ·zake van dwa
ling of bedrieglijk opzet van de verbin
tenis van de hoofdschuldenaar en van die 
van de borg, in genen dele voorkomt als 
een verzoek dat onderscheiden van deze 
exceptie is en dus niet behoefde in het 
bijzonder te worden beantwoord, nauat het 
hof van beroep had vastgesteld dat de ex
ceptie van nietigheid feitelijke grondslag 
miste; 

Overwegende dat indien aanlegger con
cludeerde « subsidiair te verklaren dat er 
grond aanwezig is tot vermindering ten 
belope van het werkelijk bezit van 'l'rust
congo van de verbintenissen van de hoofd
schulclenaar en van de borg ll, er nit de re
gelmatig aan het Hof voorgelegde stukken 
blijkt dat deze conclusies subsicliair w!'rd 
ingediend, voor het geval dat het hof van 
beroep van mening zou we zen da t de door 
aanleg·ger aangevoerde dwaling geen sub
stantil!le dwaling was ; dat dergelijke 
conclusie haar voorwerp heeft verloren 
ten gevolge van de vaststelling van het ar
rest dat de feiten ten bewijze van het be-

-staan van een verschoonbare dwaling aan
gevoerd ofwel onjuist, ofwel niet ter zake 
dienend Waren ; ' 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

17 :ranuari 1952. - 1e kamer. - Voor
zitte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·sla,q,qeve1·, H. Sohier.- Cl-el·ijlcluhlende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiten, 
HH. Delacroix en Simont. 

1" KAMER.- 18 Januari 1952 

1° EEJD. - GEDINGBESLISSENDE EED. - VoN
NIS VAN DE VREDERECHTER. - VAS'l'STELLING 
DO:lR RET VONNIS OAT DE AANLEGGER EEN GE
DINGBESLISSENDE EED AAN DE VERWEERDER 
OPDRAAGT. - VASTSTIGLLING, OP RET ZIT
'l'INGSBLAD, VAN DE NAAM VAN AANLEGGERS 
RAADSMAN. - VASTSTELLING WAARUIT NIE1' 
BLIJK1' OAT DE EED RETZIJ VAN AMBTSWEGE, 
HETZIJ DOOR DE RAADSMAN VAN AANLEGGER 
EN NIET DOOR DEZE LAATSTE OPGEDRAGEN 
WERD. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDREID. 
BURGERLI.TKE ZAKEN. - i\'IIDDEL AFGELEID 
UIT EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN VER
WEERJIUDDEL. - PASSEND AN1'WOJRD. - 0N
DERZOEK NAAR DE GEGRONDHEID, IN RECRTE, 

VAN RET ANTWOORD. - HOF ONBE\'OEGD OM 
DAARTOE VAN AMBTSWEGE OVER TE GAAN. 

1° De vaststell'in,q doo1· een vonnis van de 
m·ederechte1· flat de aanle,qge1· ·een ,qe
d·inabeslissende eed a-an de ve·rweerder 
opcii·aa,qt wo1·dt niet ter,engesprolcen 
doo-r de vaststellin,q, op het z-itt-in,qs
blad, flat de zaa];; van (LCl'nle,qger « heb
bende als ·raadsman Mr ... ll werd op,qe
mepen en gepleit; 'lt'it deze laatste vnst
stellin,q blijlct niet dat de verwee1·der 
te1· tereahtzittin,q niet aanwezi,q. was en 
dctt de eecl niet do01· hem, maa-r door 
z·ijn rnadsman of van ambtswe,qe doo1· 
de 1·echter op,qecl1·a,qen zou ,qcwecst zijn. 

2° Wanncer een middel, tot stav·in{f van 
ecn voo1·zien·in,q in een bu.1·,qe1·lijlce zaalc, 
cen vonnis enlccl verwijt een verwcer
m·iddel niet beantwoonl te hebben, -is 
het H of niet bevoe,qd om, nn vast,qestelfl 
te hebben dnt het middel op pnssende 
1,()ijze benntwoord wm·d, van ambtswe,qe 
te onderzoelcen of dit antwoord nawr 
recht _qe,q·rontl is (1). (Stilzwijgencle be
slissing.) 

(VAN SEGRBROECK, 1'. LAUREYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissenjll op, 10 Maart en 5 Mei 1949 door 
de Vreclerechter van het kanton vVol
vertem gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, voor 
zoveel nodig 1984, 1985, 1988 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het vonnis van 
5 Mei 1949 eiser tot betaling veroordeelcl 
heeft om reden dat hij de hem bij het 
vonnis van 10 Maart 1949 opgedragen ge
dingbeslissende eed niet had afgelegd, dan 
wanneer deze eed niet regelmatig opge
dl'agen werd vermits, uit het zittin,gsblad 
van 10 Februari 1949, dag waarop de zaak 
behandeld wercl, blijkt dat verweerder
niet voor de rechter verscheen maar door 
zijn advocaat vertegenwoordigcl was die 
geen volmacllt bezat om de eed op te dra
gen en overigens noch mondelinge noch 
schriftelijke besluiten nam om kwestieuze
eed op te dragen : 

Overwegencle dat het zittingsblacl van 
10 ]'ebruari 1949 vermel!lt : «De volgende
zaak werd opgeroepen en gepleit, nr 507, 
Edouarcl Lanreys, hebbemle als raadsman 

(1) Verb1·., 6 Juli 1950 (A1·r. Verb1·., 1950, 
blz. 70.7; Bull. et PAsrc., 1950, I, 808). Omtrent 
de vraag of de verjaring gegrond op arti
kel 2277 van het Burgerlijk. Wetboek verhin
dert dat de eed opgedragen worde, raadpl. DEc 
PAGE, bd. VII, n' 1333; verbr. Fr., 16 Maart. 
1937 (Si-rey, 1937, 1, 166). 
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Mr .J. Oortois, auvocaat te Vilvoorde, te
gen J ozef van Seghbroeck, hebbende als 
raadsman Mr J. Ohome_, advocaat te 
Brussel )) ; 

Overwegende dat nit deze vermelding 
niet blijkt dat verweerder ter terechtzit
ting niet aanwezig was en dat de eed 
door zijn raadsman opgedragen zou ge
weest zijn; dat het vonnis van 10 Manrt 
1949, in uitdrukkelijke bewoorclingen 
vaststelt dat « aanlegger (verweerder in 
verbreking) aan verweerder (aanlegger in 
verbreking) de volgende gedingbeslissende 
eecl opdraagt ... Jl ; 

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

artikelen 1368 en 1361 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de rechten van de verde
diging doordat in alle geval de eed ambts
halve opgedragen werd zonder dat eiser 
in de gelegenheid werd gesteld zich des
omtrent te verdedigen of inlichtingen te 
verstrekken en zonder de eed gebeurlijk 
te kunnen terugwijzen : 

Overwegende dat het vonnis van 
10 Maart 1949 hierop wijst dat « aanleg
ger (verweerder in yerbreking) ontegen
sprekelijk het recht bezit aan verweenler 
(aanlegger in verbreking) de geclingbe
slissende eecl op te leggen; dat aanlegger, 
dienvolgens, aan verweerder terecht de 
volgende gedingbeslissende eed ~ oplegt )) ; 
dat het beschikkencl gedeelte aan de par
tij Laureys akte verleent dat zij de ge
dingbeslissende eed aan de partij Van 
Seghbroeck opdraagt; dat daaruit volgt 
dat, in strij d met wat het mid del beweert, 
de eed niet van ambtswege door de rechter 
werd opgedragen, en dat de schending 
van de rechten van de verdediging, om re
den van clit beweerde van ambtswege op
dragen, grondslag mist ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
vonnis van 10 Maart 1949 eisers besluiten 
niet beantwoord heeft waar deze laatste 
de verj aring van de gevorderde intresten 
voor het jaar 1943 inriep : 

Overwegende dat het vonnis van 
10 :Maart 1949, na eraan hierinnerd te 
hebben dat de partij Van Seghbroeck 
sthande houdt « clat de intresten verschul
digcl voor 30 December 1943 verjaard 
"ijn )), beslist dat de partij Laureys er 
ontegensprekelijk toe gerechtigd is de ge
dingbeslissende eed aan de partij Van 
Seghbroeck op te dragen; 

Dat daaruit volgt dat de rechter ue door 
de schuldenaar beweerde verjaring ge
grond op artikel 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek, beschouwt als niet verhinderend 
dat de schuldeiser aan de schuldenaar 
de gedingbeslissende eed opdrage nopens 

de vraag of de intresten werkelijk be
taald werden; 

Dat het vmmis alzo de conclusies be
antwoordt en dat het middel, dat de 
schending van artikel 2277 van het Bur
gerlijk Wetboek niet inroept, in feite niet 
opgaat; 

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

18 Januari 1952. - 16 kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjkl7tidende 
concl7t.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Ple'ite1·, 
H. Van Leynseele. 

1" KAMER.- 18 Januari 1952 
EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIK IN 

DE HANDEL VAN). - BESLUITWET VAN 

22 JANUAIU 1945. - SLUITING VAN EEN HAN
DELS- OF NIJVERHEIDSONDERNEMING. - MI
NISTERIEEL BESLUIT. - REDENEN DIE HET 
KUNNEN RECHTVAARDIGEN. 

Het beslu'it, W(ta1"b'ij de slu'iting vnn een 
hnnrlels- of nijverlwidsonde·rnem+ng be
volen wonlt en dctt zclcere ministers ge
machtig(l zi:in te nemen lcrachtens a1·U
kel 3 van de besln'itwet van 29 Jnnua-r·i 
191,6, iot beteugflling 1'an de i.nbmuken 
bekeffencle cle 1·eglementering op de lie
voorraclin,q van het land, wanneer de be
rl'l"i:ivighe·icl van clie onclMnem·ing ove1·
bo(l'ig of schadeUjh: voo1·1com.t, mag al
leen gegmncl z·ijn op feiten ralcemle de 
economic vnn het land; een laakba1·e 
tJoHt-ielce hourlinrt van cle exploitant, 
Ujclens (le bezetUng van het land door 
cle vijnncl, lmn dcrgeUjlce beslissinrt niet 
·wetteli:ik rechh:annlirten (1). 

(BELGISCHE STAAT, 'l'. VANDEN A~u<lELE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
nrrest, op 8 Juni 1949 door llet Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig midclel : schending van 
artikel 3 van de besluitwet del. 22 J anuari 
1945 betreffende het beteugelen van elke 
inbreuk op de reglementering betreffencle 
de bevoorrading van het land, in het bij
zonder van zijn alinea's 2 en 3, en van 
artikel 97, 107 en 78 van de Gronclwet, 
doorclat het bestreden arrest tot beta-

(1) Zie het verslag aan de Regent de besluit
wet van 22 J anuari 1945 voorafgaand (Staats· 
bTwl, 24 J anuari 1945, blz. 3·16). 
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ling van schadevergoeding veroordeelt om 
ten onrechte de sluiting van de handels
onderneming van verweerder te hebben 
bevolen, om reden dat de mlnisteriele be
slissing, waarbij de sluiting van de han
delsonderneming van· verweerder bevolen 
werd, als volgt gerechtvaardigd werd : 
« Overwegende dat gezien het gedrag van 
de genaamde Cyriel Vanden Ameele tij
dens de bezetting, het in werking houden 
van de handelsonderneming welke door 
hem uitgebaat wordt onlusten in de ge
meente zou kunnen veroorzaken; dat 
voornoemde firma derhalve schadelijk is 
voor de ravitaillering, besluit : de firma 
zal gesloten worden >>, en dat de besluit
wet dd. 22 Januari 1945 slechts tot doel 
heeft de inbreuken en misbruiken betref
fende de reglementering aangaande de be
voorrading van het land te beteugelen en 
dat geen enkel inbreuk op de reglemente
ring betreffende de bevoorrading verweer
der verweten wordt, dan wanneer de be
sluitwet del. 22 Januari 1945, artikel 3, ali
nea 2, aan de ministers uitdrukkelijk de 
machten verleent « de handelsonclernemin
gen te sluiten waarvan de bedrijvigheid 
hun overbodig of schadelijk voorkomt » 
en dat de besluitwet deze machten geens
zins beperkt tot de enkele inbreuken op 
de reglementerin'g betreffende de bevoor
rading : 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt zijn beslissing te 
hebben gesteund op de beschouwingen dat 
de besluitwet van 22 Januari 1945 slechts 
de beteugeling bedoelt van de inbreuken 
en misbruiken betreffende de reglemente
ring op .de bevoorrading van het land en 
dat. in het onderhavig geval, geen in
brenk op die reglementering aan ver
weerder wordt ten laste gelegd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst dat het besluit van de Minis
ter van ravitaillering dd. 19 November 
1945, waarbij de sluiting van de handco>ls
onderneming van verweerder bevolen 
werd, « waar het niet het minste gewag 
maakt van enige inbreuk, misbruik of on
regelmatigheid op economisch gebied in 
lloofde van geintimeerde (verweerder in 
verbreking), en zicll uitsluitend en uit
drukkelijk steunt op zijn politieke hou
ding tijdens de bezetting ... niet getroffen 
werd in uitvoering van de besluitwet dat 
het · inroept »; dat het bestreden arrest, 
vervolgens de opwerping weerleggende 
van aanlegger die deed gelden dat het mi
nisterieel besluit slechts een administra
tieve maatregel is, waarvan de toepas
sing niet van de vaststelling van een mis- . 
drijf afllankelijk is, llierop wijst dat het 
verslag aan de Regent, welk de besluit
wet dd. 22 Januari 1945 voorafgaat, 
<< aantoont dat alleen feiten van econo
mische aard, afgezien van hun strafbaar 

karakter, aanleiding kunnen geven tot 
toepassing van de door de wet voorziene 
maatregelen » ; 

Overwegende dat nit die vermeldingen 
blijkt, enerzijds, dat het bestreden arrest 
niet beslist dat de besluitwet van 22 Ja
nuari 1945 de macht van de minister tot 
de gevallen aileen van inbreuk of mis
bruik betreffende de reglementering op 
de bevoorrading beperkt, en, anderzijds, 
dat het zijn beschikkend gecleelte recht
vaardigt door de reden dat het besluit 
van de Minister van ravitaillering, d;:tar 
het van geen feit van economische aard 
gewag maakt en wijl het slechts de 
politieke houding van verweerder tijdens 
de bezetting inroept, niet in de bij arti
kel 3, alinea 2, van de besluitwet van 
22 .Tanuari 1945 voorziene voorwaarden 
genomen werd ; 

Overwegende dat het arrest, bij die be
schouwingen, van gezegd artikel 3, ali
nea 2, een interpretatie geeft welke over-· 
eenstemt en met de bewoordingen er van 
en met het doel van de besluitwet en met 
het verslag aan de Regent dat dit besluit 
voorafgaat; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel in feite niet opgaat en, 
dat het middel voor het overige, naar 
recht faalt; 

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

18 Januari 1952. - 1e kamer. - Voor
zittfw, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bareel. 
- Gelijlcluidende conclus·ie, H. Raoul 
Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Resteau. 

1" KAMER.- 18 Januari 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
ZOEKSCHRIFT. - BIJVOEGING VAN EEN AF
SCHRIFT VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING. -
AFSCHRIF'l' NIE'r BE'l'EKEND. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankeHjlc de voon;ienin_q ·in ver
brelcing, in bwrgerlijlce zalcen ingestelcl 
b'ij ove!·lerJ.qing van een verzoelcsch1'ift 
waarbij een afsch!'ift van cle bestreden 
beslissing gevoegcl is, wanneer uit geen 
enlcel stulc bHjlct flat a-it afsch!"ift het 
betelcend afschrift van cle besliss·ing 
is (1). (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 8 en 10.) 

(1) Verbr., 2 Maart 1939 (Bull. en PAsrc., 
1939, I, 111) ; 27 J anuari 1949 (ibid., 19<19, I, 
82). 
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(BELGISCRE STAAT, T. DE CLERCQ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Over de ontvankelijkheid 
van de voorziening : 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen een arrest, op 4 December 1950 
door het Hof van beroep te Gent gewe
zen; 

Dat geen uitgifte van dit arrest aan het 
Hof werd overgelegd doch enkel een af
schrift waarbij het betekend afschrift 
van het inleidend exploot v66r de Recht
bank van eerste aanleg te Gent is ge
voegd; 

Dat nit geen enkel stuk blijkt dat het 
bij de voorziening gevoegd afschrift van 
het bestreden arrest, een betekend .af
schrift van clit arrest is ; 

Overwegende dat hetzij de uitgifte, het
zij het betekend afschrift van de beschik
king waarvan de verbreking wordt gevor
derd bij het ter griffie van het Hof van 
verbreking overgelegd verzoekschrift OIJ 
straf van nietigheid client te worclen ge
voegd (art. 8 en 10 van de wet van 25 Fe
bruari 1925) ; 

Overwegende dat, derhalve, de voorzie
ning niet ontvankelijk is ; 

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

.18 Januari 1952. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve;·slagyever, H. Bareel. 

Gelijlchdclencle concl1tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Resteau. 

2e KAMER.- 21 Januari 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VEIWAL VAN NATIONALITEIT. - VOORZIE
NING INGESTELD TEGELIJK TEGEN EEN YOOR
BEREIDEND ARREST OF EEN ARREST VAN ON
DERZOEK EN TEGEN EEN EINDARREST. -
\'OJRZIENING TEGEN RET EINDARRE8T NIET 
ONTYANKELIJK. - NIET-ONTVANKELIJKREID 
VAN DE YOORZIENING TEGEN RET EERSTE AR

REST. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOORZIENING TEGEN EEN ARRES'l" DAT DE 
VERYALLENVERKLARING VAN NATIONALITEIT 
UITSPREEK'l'. - AR'l'IKEL 18bis VAN DE SA
MENGESCRAKELDE WETTEN. 0NTI'ANKE
LIJKREID. - VooRWAARDEN. 

1o Inzalce verval van cle staat van Belg, is 
cle ontvanlcelijlclwicl van de voo·rz·ienin.g 

teyen een voorbe·reiclencl an·est of een 
cwrest vctn onclerzoelc nan clezelfcle voor
waanlen nls cUe vnn cle voo;·ziening to
yen het C'incla·r-rest oncle;·wm·pen. (Wet
ten op de nationaliteit samengeschakcld 
bij koninklijk besluit van 14 December 
1932, art. 18b-is, par. 5o al. 2 [wet van 
30 Juli 1934]). 

2° De voo·rzien:iny tc[Jen een C£1Test clat 
ove;· een vonleriny tot ve;·vallenve;-Jdn
riny van cle sta.at va.n Bel[! u:itstwnalv 
cloet is slechts ontvnnlreU,ilc inclien nl cle 
voonvnnnlen bcpanlcl clooT pn;·ayTaa,f 5 
van a·rt-ikel 18bis van cle bij kon·inlclijk 
beslnU van 14 Decembe·r 1932 swmenue
solwlcelcle wetten betreffencle cle na.tio
netlite-it ven,ulcl zi)n. (vVet van 80 Juli 
1984) (1). 

(HERNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk ov 12 April 1951 
en 12 .Juli 1951 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat een voorziening in 
verbreking slechts tegen het vuorberei
clend arrest en arrest van onderzoek van 
12 April 1951 ingesteld kan worden vooi-. 
zoveel het eindarrest van 12 .Tnli 1951 zelf 
door een voorziening in verbreking wet
telijk kan bestreden worden ; 

Overwegeude dat de voorziening in ver
breking tegen het arrest van het hof van 
beroel) dat over een vordering tot verval
lenverklaring van de staat van Belg uit
spraak doet, luidens de wet van 80 Juli 
1984, paragraaf 5 van artikel 18bis der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
nationaliteit, slechts ontvankelijk is << in
clien zij met redenen omkleed is, en in zo
ver, aan de ene kant, v6or het hof van be
roep aangenomen of beweerd wenl dat de 
staat van Belg van de verweerder tegen de 
vorderi1lg tot vervallenverklaring voort
vloeide uit het feit ·dat, op de dag der 
geboorte van de verweerder, de onder 
van welke hij zijn nationaliteit kreeg, 
zelf Belg was, en in zover, aan de 
andere kant, dje voorziening de schen
cling of de verkeerde toepassing inruept 
van wetten die de grondslagen van dat 
rechtsmiddel of de afwezigheid van een 
red en van verwerping van da t rechtsmido 
del voorzien ll ; 

Overwegende dat nooit beweerd noch 

(1) Zie verbr., 12 Maart 1951 (A1-r. Yerbl-., 
1951, blz. 400; Bull. en PAsrc., 1951, I, 475). 
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:aangenomen werd dat de staat van Belg 
van aanlegger nit !let feit voortvloeide 
dat op de dag van zijn geboorte, hij de 
Belgisclle nationaliteit van een van zijn 
ouders kreeg ; · 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten. 

21 Januari 1952. - 2e kamer. - Voor·
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevel', H. van Beirs. - GeUjkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistllo
-ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 Januari 1952 

1 o BESOHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT). - lNTERNERING VAN DE 
ABNORMALEN. - EEPALING VAN DE DUUR VAN 
DE IN'l'ERNERING. - STRA~· WAARMEDE REKE
NING DIENT GEHOUDEN. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- BEOORDELING VAN DE VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN DOOR DE ONDERZOEKSGERECH
TEN. - VooRWAARDEN. 

Jo Het _qerecht dM, bij toepassin,q van 
arf'ikel 7 van de ·wet vll!n 9 AtJril 1930, 
de ·internerin{! va.n een verdachte ,qe
'last, is verplicht, om de du.-1w van de 
·i.nternerino te l!epa.len, ·relcen:ing te holt
den met de stra.f welke, in de staat va.n 
fle ·rechtspleging, de ·wet a.ls l!eteu.geling 
van het vaststnwnd l!evonden feit vom·
z·iet (1). (Wet van () April 1930, art. 7 
en 1H.) 

2° De 1Jeoo1·del-iur1 ·Vftll de verzachtenrle 
omstctnrligheflen l!ehoort aUeen aan de 
o·nderzoelcsgerechten toe met het oog op 
rle ve·rwijzing van een zaak naar een 
r1e·recht va.n la.ge·re oma.fl dan rlit bij 
hetwellc rle za.ak rwrmaa.l a.anhangig zou. 
rwweest z·ijn (2). (Wetten van 4 October 
1867, 23 Augustus 191() en 14 Mei 1937.) 

(RENSEVAL.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
:arrest op 18 October 1951 door het Hof 
van beroep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling, gewezen ; 

Over !let middel : scllending van arti
kel 1() der wet van 9 April 1930, doordat, 
zonder !let bestaan van de bij conclusie 

(1) Zie verbr., 20 December 1938 (Ar·r. 
T'er•b•·., 1938, blz. 266; Bull. en PAsrc., 1938, 
I, 398). 

ingeroepen verzaclltende omstandigheden 
te betwisten, het bestreden arrest ge
weigerd heeft deze in aanmerking te ne
men en aan te nemen dat, bij toepassing 
van deze omstandiglleden, het ten laste 
van aanlegger gelegd feit slecllts diende 
bescllouwd te worden als een wanbe
drijf welk enkel een internering van 
vijf jaar medebracllt, dan wanneer de 
wetgever de duur van de internering heeft 
bepaald naar de wettelijke omschrijving 
van de strafbare feiten, duur die van de 
door de wet voorziene straf afhankelijk 
is, 't is te zeggen van de materiele zwaar
wichtigheicl van het door de rechter te be
oordelen feit : 

Overwegende dat het gerecllt dat van 
artikel 7 der wet van 9 April 1930 toepas
sing maakt, na vastgesteld te llebben dat 
de verdachte een als misdaad of wanbe
drijf gekwalificeerd feit heeft gepleegd en 
dat deze verdachte_ op het ogenblik der 
feiten en lleden nog. aan krankzinnigheid 
lijdt, of door erge geestesstoornis of gees
teszwaklleid is aangedaan waardoor hij 
onbekwaam wordt zijn daden te beheer~ 
sen, verplicht is, wanneer !let de interne
ring gelast, rekening te houden met ae 
straf welke in de staat van de rechtsple
ging de wet, als beteugeling van het vast
staand geoordeeld feit, voorziet om, over
eenkomstig artikel 19 van gezegde wet van 
9 April 1930, de duur waarvoor de inter
nering wordt bevolen te bepalen ; 

· Overwegende dat de beoordeling van de 
verzachtende omstandigheden aileen aan 
de onderzoeksgerechten toebelloort in de 
enige,· vreemd aan !let onderllavig geval, 
door de wetten van 4 October 1891, 23 Au
gustus 1()19 en 14 Mei 1937 voorziene ge
vallen; 

Overwegende dat door een internering 
van tien jaar nit te spreken voor een door 
de wet met tien tot vijftien jaar clwangar
beid gestraft feit, het bestreden middel 
een juiste toepassing van de in het middel 
bedoelde bepaling heeft gemaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende voor !let overige, dat 

de substantiele of op straf van nietiglleid 
voorgeschreven reclltsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeeRkom
stig de wet is ; 

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

21 Januari 1952. - 2e kamer. - TToor
.'ii-itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
!fCVer, H. van Beirs. - Gelijlclu1rlen_de 
concl7tsie, H. Roger ;ranssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

(2) Verbr., 3 Januari, 6 Maart en 26 Mei 
1944 (ArT. Yerb>·., 1944, blz. 64, 113 en 165; 
Bull. en PAsrc., 1944, I, 132, 239 en 361). 
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2" KAMER.- 21 Januari 1952 
HERZIENING. VERZOEKSCHRIFT TOT 

HERZIENING VAN EEN DOOR EEN KRIJGSRAAD 
UITGESPROKEN VEROORDELING. - GUNS'l'IG 
ADVIES VAN·EEN HOD' VAN REROEP. - REGEL
MATIG ONDERZOEK, - VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELING. - VEHWIJZING NAAR HET MI
LlTAIR GEHECH'l'SHOF. 

Wannee·r het hot van beroep, gelctst rnet 
een onderzoelc betreffende een aanvraag 
tot herziening van een tloo-r een lc·rijgs
raatl n#gesp1·oken verom'tleUna, het ad
vies 1r.itbrengt ant tot tle herziening 
llient overgegnnn, ·wortlt floor het Hot 
vnn verbreking, vnststellend flat dit on
de1·zoek reaelrnnUrt geschledde, de veT
oo·rdeling ve·rn·ieti,qcl en de znnlc nnaT 
het rn'ilitair rwrechtshot venvezen (1). 

(LI'l'VINOFF.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; ~ Gelet op het verzoek
schrift namens Pierre Litvinoff ingediend, 
en strekkende tot de herziening van de 
te zijnen laste door een vonnis van lle 
Krijgsraad te Brussel, op 14 Maart 1945 
uitgesproken veroordelingen; 

Gelet OIJ het arrest van <lit Hof del. 
19 Februari 1951, bevelende dat tot het on
derzoek over dit verzoek door het Hof 
van beroel) te Brussel zal worden overge
gaan, ten einde te onderzoeken of de tot 
staving van de aanvraag nieuwe opge
somde feiten afdoende genoeg schijnen 
om tot herziening aanleiding te ge~n; 

Gelet op het onderzoek op tegenspraak 
tot hetwelk overeenkomstig de voorschrif
ten van de wet van 18 Juni 1894 werd 
overgegaan, door de eerste kamer van 
het Hof van beroep te Brussel, voorgeze
ten door de eerste voorzitter ; 

Gelet OlJ het met redenen omkleed ar
rest 'van het Hof van beroep te Brussel 
van 17 October 1951, het advies uitbren
gende dat tot de herziening van het von
nis van de Krijgsraad te Brussel van 
14 Maart 1945 client overgegaan; 

Gelet OlJ de artikelen 443, 3°, en 445 van 
het Wetboek van strafvordering, door de 
wet van 18 Juni 1894 gewijzigd; 

Om die redenen, vernietigt de ten laste 
van de aanlegger door het vonnis van de 
Krijgsraad te Brussel op 14 Maart 1945 
uitgesproken veroordelingen; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Krijgsraad te 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt DP de kant van het vernietigd 
vonnis; verwijst cle zaak naar het militalr 

(1) Verbr., 6 November 1950 en 20 Juli 1951 
(A1·r. Ve1·b1·., 1951, biz, 699; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 122 en 801). 

gerechtshof; legt de kosten ten laste van 
de Staat. 

21 Januari 1!l52. - 2" kamer. - Voor
z'itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Daubresse. ~ Gelijlcluidende 
conclus·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Vel
dekens. 

2" KAMER. - 21 Januari 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

AFSTAND. - STRA~'ZAKI~N. - VOORZIENING 
DOOR HET REHEER VAN FINANCIEN TEGEN EEN 
ARREST VAN VRIJSPRAAK. - AFSTAND DIE 
GELIJKSTAA'l' MET DE AFS'l'AND VAN DE VORDE
RING. - DECRETEMENT. 

Het hot llecretee1·t cle afstnncl vnn rle 
voo1·Z'ien·ing ·ingesteld floor het behee·r 
van finnncibn, 'VCT·volgencle pn1·tij, tegen 
een f!'/Test vwn 1Jrijsp1·nalc, rleze ntsta.1ul 
met de ntstanrl 'Vctn cle vo1·de1'ing !JC
lij kstanncle (2) . 

(RELGISCJH~ STAAT, REHEER VAN FINANCiiJ:N, 
T. LA'l'APIE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 October 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende clat M• Kebers, advocaat 
van het departement van financien, daar
toe regelmatig gemachtigd, op 26 October 
1951 verklaard heeft dat het Beheer van 
fimincH~n afstand doet van de voorzie
ning welk het tegen vermeld arrest inge
steld heeft ; 

Overwegende clat verweercler door clit 
arrest vrijgesproken werd ; 

Dat de afstand van de voorziening dien
volgens met de afstand van de vordering 
client gelijkgestelcl; -

Dat de afstand clus client geclecreteert; 
Om die redenen, decreteert de afstand . 

van de voorziening; veroordeelt het Be
heer van financien tot de kosten. 

21 Januari 1952. - 2" kamer. - Vom·Z'it
ter, H. Wouters, vDorzitter. ~ verslngge
veT, H. Belpaire. - Gelijkl'ltidende conclu.
sie, H. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2° KAMER.- 21 Januari 1952 
(TWEE ARRESTEN.) 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - :MILITIEZAKEN. - BE-

(2) Verbr., 19 Februari 1951 (An·. Ve•·b•'., 
1951, blz. 338; Bull. en PASIC., 1951, I, 403). 
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SLISSING YAN DE HOGE MILITIERAAD. - VER

WERPING VAN EEN AANVRAAG TOT UI'l'S'l'JJ;L. -
BESLISSING GEGROND OP RET IJEDRAG YAN HE'!' 

JNKOM:EN VAN DE Ol'IH~RS VAN DE MILICIEN. 
- 0NMOGELJ.JKHElD, VAST 'l'E S'l'ELLEN OF HE'!' 

HEDOELD INKOMEN WIJ;L Dl'l' IS WELK IN 1\AN· 

MERKING IJIEN'l' GENO,\mN, ZOALS DE WE'l' HE'l' 
VEREIS'l'. - BESLISSING NIE'l' GEMO'l'IVEERD. 

Is niet gmnot'iveera de beslissing van de 
hoge miUNe·raacl (Ue, om een a.anvraa.g 
tot uitstel te venverpen, op het becl1·ag 
van het inlcomen ·vnn (le oude-rs vnn £le 
rnilieien ste·u.nt, wnnnee·1· Z'ij n·iet toe
laat vnst te stellen of het becloelcl inko
rnen clit is welk in nanme'FTGing uienrle 
genomen, zonls cle wet het ve1·e·ist {1). 
(Kon. besl. v. 15 Februari 1937, art. 10; 
Grondw., art. 97.) 

Eerste nr-rest. 

(PIRAUX.) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 26 .Juni HJ51 <loor de Hoge 
Militieraad gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 97 der Grondwet en van artikel 10 der 
wet op de militie, de werving en de dienst
verplichtingen, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 15 Februari 1937 en 
door de wet van 20 Augustus 1947 gewij
zigd, doordat de bestreden beslissing de 
vraag onzeker laat of de beoordeling van 
het inkomen van aanleggers moeder, we
duwe, gegrond is hetzij op het inkomen 
van een jaar dat het kalenderjaar niet is 
welk de datum voor het inclienen van de 
aanvraag tot uitstel voorafgaat, hetzij op 
een interpretatie der aan de Hoge Militie
raacl voorgelegde elementen, de onduide
lijkheicl der motieven op clit punt het Hof 
van verbreking in de onmogelijkheid stel
lende zijn toezicht over de wettelijkheid 
van de beslissing uit te oefenen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing verwijst naar een document genoemd 
« model nr 8 )), waaraan een aangifte van 
inkomen is gehecht welke het voor het 
fiscaal dienstjaar 1949 aangegeven inko
men vermeldt, 't is te zeggen het inkomen 
dat in de loop van het jaar 1948 werd ver
kregen; 

Dat dit enkel antwoord zeker niet vol
staat om te bewijzen dat het dit inkomen 
is dat in aanmerking genom en werd; 

Dat · bij gebrek a an alle andere aandui
ding, ook niet kan beweercl worden dat 
bedoeld inkomen wel zoals de wet het 
vereist, dit is geweest van het kalender
jaar- welk aan de datum waarop het uit
stel werd aangevraagd, voorafgaat en dat 

\1) Zie verbr., 12 November 1951 (Arr. Yerb'l·., 
1952, biz. 124; Bull. en PASIC., 1952, I, 135) ; 
verge!. verbr., 22 October 1951 (A·n·. Yerb'l·., 
1952, blz. 89; Bull. en PAsrc., 1952, I, 97). 

de rechter o'·er de grond llet vermoed 
inkomen van llet lopend jaar in acht 
heeft genomen voor zoveel de wet hem 
dmu·toe toeluting verleent; 

Overwegende dat deze onduidelijkheid 
van motieven het Hof van verbreking in 
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht over 
de wettelijkheid van de beslissing uit te 
oefenen; 

Om die reclenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Hoge Militieraad en dat melding 
er van zal gemaakt worden op <le kant 
van de vernietigcle beslh-:sing; verwijst 
!le zaak naar de Hoge 1\iilitieraad, an
ders samengesteld. 

21 .Tanuari Hm2. - 2e kamer. - l'oor
zitter, H. Wouters, voorzitter. ~ Verslag
!JCV61', H. van Beirs. - Gelijlduidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Tweecle arrest. 

(BENONI'!',) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 24 Juni 1951 door de Hoge Mi
litieraad gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 der Grondwet, van ar
tikelen 10, 11 en 12 cler wet op de militie, 
de werving en de dienstverplichtingen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 15 Februari 1937 en gewijzigd door 
de wet van 20 Augustus 1947, doordat de 
bestreden beslissing welke vaststelt dat 
het samengevoegd inkomen van de ouders 
van aanlegger hoger is dan het door de 
wet bepaald maximum, docll de elementen 
van deze beoordeling niet nacler lwpaalt, 
uamelijk wat het in acht genomen inko
men betreft, niet voldoend met redenen 
is omkleed, vermits zij lwt bezwaar niet 
beantwoordt aangaande <lit laatste punt 
door de aanlegger aangevoerd in het ver
h_aal in beroep welk hij tegen de beslis
smg van de Militieraad der provincie 
Namen heeft ingesteld en het Hof van 
verbreking in de onmogelijkheid stelt zijn 
toezicht over de wettelijkheid van de be
slissing uit te oefenen : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
verwijst naar een document genoemd << mo
<lel nr 8 )), waaraan verklaringen van in
komen zijn gehecht die het voor het fiscaal 
dienstjaar 1950 aangegeven inkomen ver
melden, 't is te .zeggen het inkomen ver
kregen in de loop van het jaar 1949, als
ook een onvolledig bescheid welk melding 
maakt van een categorie inkomsten 
<lie in <le loop van het fiscaal dienstjaar 
1951 verworven werden · 

Dat deze verwijzing 'niet toelaat vast 
te stellen welk inkomen werkelijk in aan
merking genomen werd; dat het bezwaar 
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dienvolgens niet beantwoord werd dat de 
aanlegger in zijn verhaal in boger beroep 
tegen de beslissing van de Militieraad der 
provincie Namen inriep, waarbij de eerste 
rechter, wiens beslissing bevestigd is ge
weest, verweten werd op een aangifte be
treffende het inkomen van het jaar 1949 
gesteund te hebben; 

Dat bij gebrek aan nauwkeurige aan
duiding, bet niet mogelijk is te beweren 
dat het in aanmerking genomen inkomen 
wel, zoals de wet het vereist, dit is ge
weest « van het kalenderjaar dat aan de 
datum, waarop het uitstel werd aange
vraagd, voorafgaat ll of clat de rechter 
over de grond rekening heeft gehouden 
met het vermoede inkomen van het lo
pende jaar, voor zoveel de wet hem daar
toe toelating verleent; 

Overwegende dat deze onduidelijkheid 
van motieven het Hof van verbreking in 
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht over 
de wettelijkheid van de beslissing uit te 
oefenen; 

Om deze redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing ; beveelt c1at onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Hoge Militieraad en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst de 
zaak naar de Hoge Militieraad, anders 
samengesteld. 

21 .Januari 1f:52. -· 28 kamer. - Voo·r
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ferslag
gever, H. van Beirs. - Gelijlclnidende 
corwlusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 22 Januari 1952 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING, DOOR DE ADMINISTRATIE, VAN EEN 
ONJUIS'l' BEVONDEN AANGIFTE. - TEGENBEWIJS 
TEN LASTE VAN DE SCHATPLICHTIGE. - BE
WIJS DIENENDE GELEVERD lliJ MIDDEL VAN 
STELLIGE EN CONTROLEERBARE GEGEVENS. 

2° BlNDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
IN ZAKEN VAN RECHTSTREJc'KSE BELASTINGEN. 
- !NTERPRETATJE, DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND, VAN EEN GETUIGSCHRIFT DAT HEM 
OVERGELEGD W.ORDT. - !NTERPRE'l'A'l'JE VER
ENIGBAAR ME'l' DE TERMEN VAN DI'l' GETUIG
SCHRIFT. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

1° Wanneer cle cul·rnin·istratie een onjuist 
bevonden aangifte gewijzigd heett door 
aanwencling van de bewijsvoer·ing val
gens telcenen. en inrlicies van een hoger·e 
graad '&an welstancl dan d·ie wellce nit 
de aan{fegeven ·inlcomsten bz.ijlct, client 
het te{fenbewijs, dat op de schatpz.ich
tige ntst, b-ij middel van stellige en 
contr·oleerbare gegevens ,qelever·a te wm·-

clen (1). (Samengeschakelde wetten be· 
treft'ende de inkomstenbelastingen, arti
kel 55.) 

2° De interpretut-ie, door· cle ·rechter over 
cle {!Tonrl, van een uetuirJschr·itt, flat 
hem overgele{fcl wor·at, ·is so·u.ver·e·in, 
wanneer· z·ij met cle tennen van cUt ge
twigschr'ift verenigbacw is (2). 

(BELGIRCHE STAAT, MINISTJCRIE VAN li'INANCIEN_,. 
T. HOYAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op !let bestreden 
arrest, op 21 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schencling van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1317 
tot 1332 van het Burgerlijk Wetboek, van 
artikel 55 van de wetten betreffende cle 
inkomstenbelastingen, achtereenvolgens 
samengeschakeld bij besluit van 12 Sep
tember 1936, 3 Jnni 1941 en 31 Juli 1943; 
1 o doordat het bestreden arrest aanneemt : 
« dat de beweringen van rekwestrant (bc•
treffende bet bezitten op 1 .Januari 1940 
van een som van 400.000 frank) mog<:>n 
worden . aangenomen op grond van de ge
zamenlijke getuigschriften overgelegd bij 
de debatten (stukken 12 R tot 18 R) en in
zonclerheid van de verklaring 16 R uit
gaancle van de Franse pachters bij wice hij 
in Mei 1940 toevlucht had gevonden als
mede van bet atteilt (stuk 15 R) van no
taris Emile Marcq uit Anderlues, geclag
tekend van 24 Juli 1945, v66r de inkohie
ring van de litigieuze aanslagen, waarbij 
cleze verklaart dat rekwestrant hem in 
1939 gelast had c~en eigendom van onge
veer 350.000 frank c•p te zoeken Jl; « dat, 
in acht genomen, anclerzijds, de aankopen 
van onroerencle goecleren gedaan door re
kwestraut in 1941 en 1942, en tevcn:;: zijn 
aankopen van effecten (stuk 19 R), er mag 
worden aangenomen clat hij op 10 .Mei 1940 
de som van 400.000 frank in gereefl 

(1) «De belastingbetaler zal overigens, wat 
gemeen recht is,· de gevolgtrekkingen mogen 
betwisten, ,die de controleur meent te mogen 
afleiden uit de tekenen en indicies waarop hij 
zich beroept. Hij zal dit doen, niet door middel 
van eenvoudige beweringen, 1naar op grand 
van vaststaande en controleerbare gegevens. 
door, bij voorbeeld, door te bewijzen dat hij 
over middelen van bestaan beschikt, die niet uit 
belastbare inkomsten bestaan. Dit is de draa,g
wijdte van de woorden : behalve bewijs van 
het tegendeel " · (verslag namens de Commissie 
van justitie van de Kamer, Par/em. hancldin
gen, zittijd 1937-1938, stuk n" 296, blz. 5). -
Zie ook de conclusie van het openbaar minis
terie v66r verbr., 10 April 1951 (Bull. en PAsrc.,. 
1951, I, 536). 

(2) Zie verbr., 8 en 20 November 1951 (A1'1'. 
Ver·b1·., 1952, blz. 113; lhdl. en PAsrc., 1952, I, 
123 en 211). 
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geld moest bezitten; dat de particu
lieren trouwens door tle internationale 
toestand er toe werclen genoopt toentertijtl 
het grootst mogelijk beclrag aan gereed 
geld omler zich te honden )J ; dan 
wanneer deze beweringen slechts betwist
bare vennoedens uitmaken doch niet het 
formele, controleerbare bewijs vereist 
door artikel 55 van de samengeschakelcle 
wetten betrefrende de inkomstenbelastin
gen, hetgeen de directeur in zijn beslis
sing van 9 September 1947 1-erklaarde; 
2" bij samenhang, doordat het arrest, na 
op grond van de in het eerste onderdeel 
van het micltlel behan!lelcle overwegingen 
het beclrag der belastbare inkqmsten met 
250.000 frank (400.000 frank - 151l.OOO fr\) 
te hebben verminclerd, beslist clat, aange
zien het door de aclministratie als bedrag 
dcr gezinsuitgaven aangevoercl cijfer la
ger is clnn het bedrag der aangegeven of 
aaugenomen inkomsten, << het bewezen is 
dat clit cijfer geen teken of indicie kan 
uitmaken van een hogere graacl van wei
stand dan uit de aangegeven inkomsten 
blijkt, claar deze aanmerkelijk boger zijn; 
dat cleze gezinsuitg·a ven dus niet bij de 
activa op 9 October 1944 mogen gevoegd 
worden JJ ; dan wanneer niet het cijfer 
cler gezinsuitgaven het in artikel 55 der 
samengeschakelde wetten bedoeld teken 
of indicie uitmaakt maar het feit dat de 
belanghebbende van zijn inkomen gelclen 
ht"eft moettm afnemen om in zijn onder
bond en dat van zijn gezin te voorzien, 
dan wanneer het cijfer der uitgaven bij 
de andere inkomsten van de belangheb
bencle client te worden gevoegcl om de acl
ministratie in staat te stellen vast te stel
len dat hij een hogere graad van welf:tand 
geniet clan uit zijn aangegeven inkomsten 
blijkt, clan wanneer, inclien men aanneemt 
dat de belanghebbende op 1 .Tanuari 1940 
slechts 150.000 frank bezat in steele van 
400.000 frank welke het hof laat gelden, 
de gezamenlijke inclicies, te weten clat de 
belanghebbende van zijn inkomen een aan 
zijn gezinsuitgaven bestecle som heeft 
moeten afnemen <:>n dat bovemlien zijn ac
tiva op 1 .Januari 19·40 geduren<le de oor
log aanzienlijk gestegen zijn en wel in 
een mate welke de aangegeven inkomsten 
niet veroorloofden, bewijst clat de belang
hebbencle een hogere graacl van welstancl 
genoot clan uit de aangegeven inkomsten 
blijkt : 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
beslist dat het feit clat verweerder, op 
1 Januari 1940 een som van 400.000 fr. 
en niet van 150.000 frank bezat, mag 
worden weerhouclen op gro'nd van het ge
lleel cler bij de deb a tten overgelegcle ge
tuigschriften en inzonderheid van de ver
klaring uitgaan<le van de Franse ]mchters 
bij welke verweercler in Mei 1940 een toe
vlucht had gevonclen alsmecle van het at-

YEBBR., 1952. - 17 

test van notaris Emile Marcq uit Ander
lues, gedagtekend van 24 Juli 1945, v66r 
de inkohiering van de litigit>uze aansla
gen, waarbij deze verklaart clat rekwes
trant hem in 1939 opdracht gegeven had 
« een eigenr1om van ongeveer 350.000 fr. 
op te zoeken JJ; dat in acht genomen, an
clerzijcls, de aankopen van onroerpnde goe
cleren gedaan door rekwestrant in 1941 en 
1942 en tevens zijn aankopen van effecten, 
er mag worden aangenomen dat hij OJl 

10 Mei 1940 de som van 400.000 frank in 
gereecl geld moest bezitten; 

Overwegende clat, in tegenstelling met 
het bewijs door tekenen of indicies, ge
grond hierop clat, volgens de administra
tie, verweercler op 10 Mei 1940 in het 
bezit zou zijn geweest van een som van 
150.000 frank en clat op 9 October 1H44 zijn 
vermogensaccres 250.000 frank beliep, het 
bestreden arrest, door te steunen, niet op 
loutpre beweringen van verweercler, clocll 
op stellige en controleerbare gegevens 
welke het nacler omschrijft, beslist clat 
llet vermogenaccres slechts 17.097 frank 
beloopt; 

Overwegencle dat de uitlegging welke de 
bestreden beslissing verstrekt van de ge
tuigschriften welke zij als gelclend be
houdt, met <lezes termen verenigbaar en 
tlienvolgens souverein is, en aan het toe
zicht van het Hof ontsnapt; 

Dat het eerste onder<leel van het midcll'l 
niet kan aangenomen worden ; 

Dat, wijl !Jet eerstc on<lenlcel van 
het mlclclel verworpen is, het tweecle on
clercleel van clit micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

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

22 Januari 1952. ~ 2e kamer. - Vo01"
zitte·r en verslauueve·r, H. Fettweis, raads
lleer, waarnemencl voorzitter. - GeUjk
lU'idende concltts·ie, H. Ganshof van cler 
Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleiter, 
H Van Leynseele. 

2• KAMER. - 22 Januari 1952 
1° INKOMSTENBELASTINGEN. 

BEDRIJFSBELASTING. - BELASTIJARE GROND

SLAG. 

2° INKO:MS'I':FJNBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISJlELAS'l'ING. _:_ BELASTBARE 

GRONDSLAG. 

3° INKO:MSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJ~'SBELASTING. - VERENIGING ZONDER 
RECHTSPEllSOONLJ,JKHEID, WELKE NOCH HAAR 

VERRIJKING, NOCH EEN REOHTSTREEKSE OF 
ONBF.CH'l'S'l'REEKSE WINST \'OOH HAAR LEDEN 
IJEDOELT. - 0N'l'VANGS'l'OVERSOHOTTEN WEL
KE NIET VOORKOMEN VAN EEN HANDELS-, 

NLJVERHEIDS-, OF ,LANDIJOUWBEDRIJF, NOCH 
VAN ENIGE ANDERE WINSTGEYENDE IJETRFK-
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KING. - 0YERSOHOT'l'EN IN HUN GEHEEL NJE"I' 
AAN DE lllGDRl,JFSBEL.-\STING ONDJ~R,VORPm\. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - VERENIGING 
ZONDER REOH'l'SPEHSOONLIJKIIEID DIE NDr:H 
HAAR VERRI.illiNG. NOOH EEN REOHTS'J'flEEK
SE OF ONHJCOH'l'STHEEKSE WINS'!' VOOR HAAH 
LEDEN BICDOEL'l'. - QN'l'VANGS'l'OVERSOHO'.l"l'EN 
'.VELKE NII!:T V:lOR'l'ROMEK VAN IG[!;i\" HAN
DELS-, NI.TYEHHEIDS-, m' LANDIJOUWBEDRTJF, 
NOCH VAN ENIGE ANDERE 'VINSTGl~VENDE BE
TREKKING. - OvERSOHOTn~N IN HUN GEHEEL 
NIE'l' AAN DE NATIONALE CRISISBELASTING ON
DER~VOHPEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRTJ~'SBELAS'l'ING. - VERENIGJNG ZONDER 
WINSTGEVEND DOEL. - 0NTVANGSTOVERSOHOT
'l'EN DIIC DE OPBRENGST YAN J~EN Rl,JKOl\IS'l'IGE 
WERKZAAMHEID ZJJN, BIJKOMSTIGE 
WERKZAAMHE!D DIE DE SCHfJN VAN EEN HAll
DEL VERTOON'l'. - 0VEHSCHO'l"l'EN IN PRIN
CIPE AAN DE n~:DHJ.JF'RHELAS'l'JNn ONDETnr<nt

PEN. 

~ INKOMSTENDELASTINGEN. 
NATIONALE ORISISBELAS'l"ING. - VEHENIGING 
ZONDER WINSTGEVEND DOEL. - 0NTVANGST
OVERSOHO'l''l'KN DIE DK OPBRENGS'l' VAN lcEN 
IliJKOMS'l'IGfc WERKZAAMHEID 'l,f.JN. -· BJ.J
KOJ\ISTIGE WERKZAAMHEID DIE DE SCHI.JN 
VAN EEN HANDEL VERTOONT. - 0VEHSOHOTTEN 
IN PRINCIPE AAN DE NA'l'IONALE CRIHISHI<~I.AR

TING ONDERWORPEN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - VERENIGING ZONDER 
WINSTGEVEND DOEL. - 0NTVANGS'l"OVERSOHOT
TEN DIE DE OPBRENGS'l' VAN JcEN BI.JKOMSTWE 
WERKZAAMHEJD ZIJN. 0VEllHOHO'l"l'EN 
NIET AAN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING ONDERWOR
PEN ONDER DE DUBBELE VOORWAARDE DAT ZO
DANIGE WERKZAAMHEID NODIG WEZ~; TEll VEH
·WEZENLIJKING VAN DE DOELEINDEN VAl\' ALGE
MEEN NUT, WELKE DE VERENIGING TOT YOOR
WERP HEEFT, lCN DA'l' DE YEHENIGING Dll~ ALZO 
BEKOMEN ON'l'VANGSTI!.:l\" AAN DJC YEinVEZJ:!:N
LIJKING VAN DIT DOEL BESTEDE. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - VERKN!GING 
ZONDER WlNI-l'l'GEVEND DOEL. - 0NTVANGST
OI'ERSOHO'l"l'EN DIE D]<} OPBRENGS'l' VAN EEN 
B!.JKOMS'l'IGE WERKZAAMHEID ZLJN. - 0VEH
SOHOT'l'E:\' NIET AAN DE NATIONALE ORISISBE
LASTING ONDERWORPEN ONDER DE DUBBELE 
VOORWAAHDE DA'l' ZODANIGE WERKZAAMHEID 
NODJG 'VEZE T~R VERWEZENLI-JKll\'G VAN DE 
DOELElNDEN YAN ALGEMEEN NUT, WELKE DE 
VElll~NIGING TOT VOOHWERP HEEFT, EN DAT me 
VEHENIGING Dl£ ALZO VER"\\TORVEN ONT\'ANG
S'l'EN AAN DE VERWEZENL!.JKING YAN DI'J' DOEL 
JJES'l'EDE .. 

1° Z.ijn nlleen ann ile bedrijfsbelnsting 
onderworpen, bene-vens de bezolcUrtingen 
vennelrl bi:i het znt·rnunwf 1, 2°, van 
artilcel 25 vwn cle snmenueschnkelde wet
ten, rle winsten, van de hnndels-, n·ij
vMheicls- of lnuclbouwlJerkiiven en de 
baten van a.lle winstr1eventle l!etTelckin-

rwn rlie M j die IJepalin fJ niet vermelcl 
:i'ifn (l). 

~o De nnt·ionnle crisisbelnst-infl t·re_ft, he
nwrens rle bi:i het zmm.gTaaf 1, 2o, van 
rwtilcel 25 van rle samengeschakeltle 
wetten veTmelrle bezoldiginyen, de win
sten ·vnn de hantlels-, nijverlleids- of 
lnntlbou.-wberlri.i·ven en de bnten van alle 
winstr1evenrle betreh;l"inuen die bii die 
l!epal-ing niet t'ennelrl zijn (2). (Stimen
geschakelde beslniteu betreffeude de ua
tiouale crisisbelasting, art. 2 en 6.) 

3° Zelfs ·incl·ien zi.i ueen 1'echtspersoonUjlc
he·icl uen·i.et, -is de veren·iain{f, -welke noch 
hcuw verrijldn{f, noch een ·rechtstreelcse 
of om·echtstreekse win,~t vom· haa·r le
den nls oortrne'l"l,: /weft, de berl1"ijfsbelns
Unu op het geheel va:n haa1· ontvnnrJst
overschottcn niet schHlrlirJ, vermits deze 
ovcrschotten niet van een hanrlels-, nij-
1!erheirls- of lwnllbonwbedrijf, noch van 
enif!e anrlere 'IVinstuevende IJetrel"lcing 
voortkomen (3). (Samengeschakelcle wet
ten betrefl'ende cle inkomstenbelastin
gen, art. 25.) 

4° Zelfs inclien zij !feen ~·echtspeTsoonUjlc
lwicl geniet, is de veren·ig·ina, -wellce 
noch lwar ·verrijki-nrJ, noch een TCcht
st1·eelcse of onrechtstrcelcse winst VOO'I" 

hna1· leclen als oogmerlc heeft, de natio
nale crisisbelasting Oll het geheel van 
hawr ontvnn.qstoverschotten niet schttl
rlirt, vennits rleze ovm·schotten niet va.n 
een lutnclels-, nijve·rheicls- of lanrlbonw
becl·ri:if, noch ran enirJe anrlere winst,qe
vende betrelclc·inu voortlco-rnen (4). (Sa
mengeschakelde wetten betrefl'encle de 
inkomstenbelastingen, art. 25; samen
geschakelde besluiten betrefl'eude de na
tionale crisisbelasting, art. 2, par. l.) 

r;o De ontvangstoverschotten van een ver
cnig·ing zonclc1· w·instgevend clocl, clie de 
opbrcngst zijn van een bijlcomsti.(Jc 
tverlczaarnheid welke rle schijn van een 
lwndel vertoont, zijn -in tn--incipe aan de 
beddjfsbelasting onrlenvorpen (5). (Sa
mengeschakelcle wetteu betrefl'ende de 
inkomstenbelastingen, art. 25.) 

6° De ontvangstove1·schotten van een ver
eniging zoncler winstaevencl doel, die cle 
opb1·engst zijn van een bijlcomstir1e 
we1·Jcznamheicl -welke de sch-ijn van een 
hnndel 1Jertoont, zi.in in p1·incipe aan cle 
nMionale cT"is·isbelnstina onclerwo·rpen. 

(1) Zie onder meer verbr., 10 Januari 1950 
(AlT. Ye1·b1"., 1950, blz. 284; Bull. en PAsiC., 

195ll, I, 306). Raadpl. ook verbr., 8 Januari 
1952 (Arr. Ye>·b1·., 1952, blz. 223; B·ull. en PASIC., 

1952, I, 242). 
(2) Zie verbr., 8 Januari 1952 (A11·. Ye1·br., 

1952, blz. 223; Bull. en PASIC., 1952, I, 242), 
(3) (4) en (5) Raadpl. verbr., 5 Juli 1937 

(Bull. en PASIC., 1937, I, 212); 30 December 
19<16 (A1'1". Ye>·b,·., 1946, biz. 454; Bull. en 
Pft.SIC., 1946, I, 489). 
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(Samengeschakelde wetten betreffende 
de lnkomstenbelastingen, art. 25; sa
mengeschakelde besluiten betreffende de 
nationnle crisisbelasting, art. 2, par. 1.) 

7o De ontvangstovcrschottcn 1Jan een vcr
eniging zonde1· winstgcvend docl, cUe de 
opbrengst zijn van een bijkomsti.ge 
we1·kzaamheid ten aanzien van cUe 
welke de vereniging ten doel heeft, zijn 
aan de bed1'ijfsbelast'ing niet onde1·wor
pen, ind·ien zodanige we1'7czaamheid no
dig is ter verwezcnUjlcing van het we1'lc 
van weldadigheid, onderwijs of nlue
meen nut hetwellc de veTenig·ing tot 
voorwerp heeft en indien de veTeniging 
de alzo ve1'wo1·ven inlcomsten in hun ge
heel aan dit werlc besteedt (1). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 25.) 

8° De ontvnnustoverschotten vnn een ver
eniging zonde·r winstgevend doel, cUe de 
opbrengst zijn van een bijkomstige 
we1'7•zu.umheid ten ftctnzien van cUe 
1vellce de ve1·eniging ten doel heeft, zijn 
aan cle nat'ionnle cT·isisbelasting niet on
de1·wo1·pen, ·indien zoclan·ige we·rkzanm
heid nocUg is ter ve1·wezenUjking van 
het werlG van weldacli,qheid, onde·rwijs 
of algemeen 1Htt hetwellc cle verenig·ing 
tot voorwerp heeft en indien de vereni
ging de alzo verwo1·ven ·inlcomsten in 
hun geheel aan d'it we·rlc besteedt (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 25; samen
geschakelde besluiten betreffende de na
tionale crisisbelasting·, art. 2, par. 1.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTETIIE VAN FINANCIEN, 
'f. VERENIGING. ZONDER WINS'l'BEJAG NAAR 
ZWITSERS RECHT (( ALLIANCE INTEllNATlONALE 

DE 'l'OURISME >>.) 
ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 22· Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 en 1323 van het Burgerlijk Wet
boek, 25, paragraaf 1, 1° en 3°, en 31, pa
ragraaf 1, van de wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 12 September 
1936 en, gevolglijk, van artikelen 2,- para
graaf 1, en 6 van de wet van 17 Juni 1938 
tot wederinvoering van de nationale cri
sisbelasting, alsmede van artikel 7, para
graaf 1, van de wet van 23 Maart 1932, 
tot vaststelling van de tijdelijke maatre
gelen met het oog op de handhaving van 
bet begroting·sevenwicbt, cloordat het be
streclen arrest, na te hebben onderstreept 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 5 Jnli 1937 (Bull. 
en PAsrc., 1937, I, 212); 30 December 1946 (A1''1', 
l'erbr., 19<16, biz. 454; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 489). 

dat de .<< Alliance internationale de Toti
risme » een feitelijke vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid was, niet opgericbt 
met het doel nijverheids- of handelsopera
ties uit te voeren, of aan haar leden een 
materHlle winst te verschaffen, verklaart 
dat, in beginsel, de inkomsten van zulke 
vereniging, die van dezelfde aard is als 
een vereniging zonder winstbejag, niet in 
de bedrijfsbelasting en in de nationale 
crisisbelasting belastbaar zijn, vervolgens 
verklaart dat de vergoeclingen geind door 
de << Alliance internationale de Tourisme » 
door bet verkopen van douanedoorgang
boekjes, dienen om haar bestuurskosten 
te dekken en een voorzorgsreserve aan te 
wenden welke geenszins tot llaar verrij
king of bet verschaffen van baten aan 
haar leden - die alle verenigingen zijn 
--welke dezelfde onbaatzuchtige doeleinden 
nastreven - bestemd is, maar hoofdzake
lijk tot waarborg van de geldelijke 
verantwoordelijkheden welke ingevolge 
misbruiken gepleegd of vergissingen be
gaan door houders van doorgangsboekjes 
op haar jegens de clouanediensten much
ten komen te rusten, en beschikt dat win
sten en baten opgeleverd door dergelijke 
verricbtingen welke voorzeker de schijn 
van een handel hebben doch feitelijk vrij 
zijn van elk winstbejag, niet aan de be
drijfsbelasting zouden kunnen onderwor
pen worden; clan wanneer deze belasting 
die een zakelijke belasting is, alle bij 
voormeld artikel 25, paragraaf 1, aange
cluide inkomsten treft, ongeacht de per
soon van de verkrijger er van; dan wan
neer, indien het arrest vaststelt dat de 
meervermelde verrichtingen vrij zijn van 
ieder winstbejag, de vorenstaande verkla
ring, welke het tot staving zijner vaststel
llng inroept, in de stukken van het dossier 
generlei steun vindt maar integendeel te
gengesproken wordt door de gegevens wel
ke gezegde stukken inbouclen, dat het al
dus het geloof miskent dat aan gezegde 
stukken client gehecht, en onder meer : 
1 o aan de balans op 31 December 1939 en 
aau de rekening opgemaakt door de heer 
Feurle op 28 Augustus 1949 omtrent de 
financiele toestand van de <<Alliance in
ternationale de Tourisme » voor het boek
jaar HJ38 -- volgens welke bescheiden be
wuste inrichting, behalve een verzeke
rings- en een waarborgfonds bestemd om 
in het steeds mogelijke in gebreke blijven 
van een club te voorzien, een reserve heeft 
aangelegcl welke op 31 December 1939, 
1.307.107 fr. 12 beliep; 2° aan de bestre
den beslissing n1' 35.171/35.674/46.746 
van 9 Januari 1941, blijkens welke cle be
lastbare ontvangsten niet de gelden om
vatten welke tot aanlegging van bovenge
melde fondsen werden aangewencl; 3° aan 
de brief van de maand Maart 1940, uit
gaande van de heer P. Duchaine, secre-
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taris-generaal, luidens welke de vereni
ging van llet door de lloucler van llet 
boekje bereislle lanll aansprakelijk is voor 
de door cleze reiziger verschulcligde rech
ten indien llij llet land niet binnen de ter
mijn van een jaar verlaat; clan wanneer, 
aangezien in de eerste paragraaf van arti
kel 25 bij het 1 o uitsluitend de winsten 
van om het even welke nijverheids-, han
dels- of landbouwbeclrijven worden ver
meld, deze wetsbepaling eveneens de in
komsten en baten treft welke niet in de 
categorie van de bovengemelde winsten 
vallen, doch, onder meer, baten uitmaken 
van alle winstgevende betrekkingen, be
lastbaar krachtens het 3°; en dan wan
neer in het 3° van hetzelfde artikel 25, 
paragraaf 1, uitclrukkelijk bepaald wordt 
clat << de baten, onder welke naam ook 
. . . en van elke winstgevende be trekking, 
niet bedoeld bij 1 o en 2° van cleze para
graaf Jl door de bedrijfsbelasting getrof
fen worden, zonder dat aan de aclminis
tratie de verplichting wordt opgelegd bij
zonder het feit in acht te nemen of de be
lastbare verrichtingen, voor zover zij ge
woonlijk plaats vinclen en << winstgevencl J) 

zijn, dit wil zeggen met oplevering van 
baten uitgevoerd · werclen, al dan niet 
winstbejag tot drijfveer hebben gehad : 

Overwegende clat artikel 25, para
graaf 1, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeltl bij 
koninklijk besluit van 12 September 1936, 
aan de bedrijfsbelasting, buiten cle bezol
cligingen vermeld sub nr 2, aileen de win
sten onderwerpt van de handels-, nij,;er
heicls- of lanclbouwbedrijven en de baten 
van alle winstgevende betrekkingen die 
niet in het 1° en het 2° vmi gezegde para
graaf vermeld zijn; dat artikelen 2, para
graaf 1, en 6 van de wet van 17 Juni 1H38 
tot wederinvoering van de riationale cri
sisbelasting, en 7, paragraaf 1, van de wet 
van 23 Maart 1932, tot vaststelling van de 
tijdelijke maatregelen met llet oog op de 
handhaving van het begrotingsevenwicht, 
insgelijks enkel bovengemelde winsten en 
baten treffen ; 

Overwegende {[at, zelfs indien zij geen 
rechtspersoonlijkheid geniet, de vereni
ging welke noch llaar verrijking; noch een 
rechtstreekse of onrechtstreekse winst 
voor haar Jeclen als oogmerk l1eeft, de be
clrijfsbelasting en de nationale crisisbe
lasting op haar ontvangstoverschotten 
niet sclmldig is, daar deze niet van een 
hanclels-, nijverheids- of lancll>ouwbedrijf 
noch van enige andere winstgevende be
trekking. voortkomen; 

Dat, ook al kunnen zij de opbrengst 
van een bijkomstige werkzaamlleid zijn, 
deze overschotten niet onder voormelde 
belastingen vallen indien zodanige werk
zaamheid nodig is ter verwezenlijking van 
het werk van weldadigheid, onderwijs of 

algemeen nut welk de vereniging zich ten 
doe! heeft gesteld en indien deze vereni
ging de alzo verworven inkomsten in hun 
geheel aan dit werk besteedt; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
souverein vas'tstelt : 1° dat verweerster, 
onder andere doeleinclen van algemeen 
nut, tot voorwerp heeft door alle middelen 
de ontwikkeling van het internationaal 
tourisme en van het verkeer in al de vor
men wellre zij aannemen en in alle op
zichten te bevonleren; 2° clat de adminis
tratie << de grond voor haar aanslag wil 
vinclen in de inkomsten opgeleverd door 
de verkopen van douanedoorgangsboekjes 
welke rekwestrante (hier verweerster) 
verricllt Jl; 3° << dat rekwestrante om het 
internationaal tourisme te vergemakke
lijken, voor cle autovoerders het dou
anedoorgangsboekje heeft ontworpen Jl ; 

4° « dat deze door !mar OJ)gemaakte boeJ(
j es ter bescllikking van de aangesloten 
verenigingen worden gesteld tegen beta
ling van een bijdrage welke client om 
haar bestuurskosten te dekken en een 
voorzorgsreserve aan te leggen waardoor 
zij geenszins !mar verrijking, noch het 
verschaffen van ba ten a an llaar led en na
streeft ll; 

Overwegende dat uit deze vaststellingen 
blijkt dat bet ontwerpen en het verkopen 
van cle donanedoorgangsboekjes een maat
regel is welke ter · verwezenlijking van 
llet door verweerster beoogcle doel nodig 
is, en dat de door zodanige werkzaain
heid verworven ontvangsten in hun geheel 
aan cle verwezenlijking van dit cloel wor
<len besteecl ; 

Dat de rechter over de groml aldus wet
telijk heeft kunnen beslissen dat de smn
Inen tloor verweerster ge'ind, naar aanlei
ding van voormel!le YeiTiclltingen, niet 
aan de beclrijfsbelasting en aan cle natio
nale crisisbelasting omlerworpen zijn; 

Overwegende, in zoverre het micldel de 
miskenning inroept van het geloof dat 
client gehecht aan de balans van verweer
ster ov 31 December 1939, aan de direc
toriale beslissing van 9 J anuari 1941 en 
aan de brief van de maancl l\1aart 1940 
uitgaande van de algemene secretaris van 
cle verwerende vereniging, tlat noch het 
bestreden arrest, noch enig stnk van de 
rechtspleging, wnarop het Hof acllt ver
mag te slaan, er van Iaten blij!Ien · rlat 
cleze geschriften aan de rechter over de 
grond zouclen voorgelegd geweest zijn, 
waarnit volgt clat dit onderdt>el van het 
mid del niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroon1eelt aanlegger tot de kostt•n. 

22 .Tanuari 1952. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve,rsln{fgeve1·, H. Dan
bresse. GedeelteUjk gelijlclnidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meerscll, 
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advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Simont. 

1° KAMER. - 24 Januari 1952 
AFSTAMJ\HNG. - WETTIGING VAN DE 'KIN

DEREN WAARVAN DE OUDERS NIET HERREN 
'KUNNEN HUWEN TEN GIC\'OLGE VAN DE OORLOG. 
- WET VAN 14 NOVEMBER 1947. - VONNIS 
DAT EEN KIND WETl'IG VERKLAART. - UI'l'
WERKSEL TEN AANZIEN VAN DERDEN, - VON
NIS DAT NIET TEGEN DERDEN KAN INGEROEPlcN 
WORDEN V60R ZIJN OVERSCHRIJVING OP DE 
REGIS'l'ERS VAN DE BURGERLIJKE STAND. -
DERDEN KUNNENDE RET INRDEPEN VAN HE'l' 
VOORDEEL DEZER BEPALiii'G VERZAKEN. 

De bepaUng van de wet van 14 Novern
bC1' 1947 bet?·effende de voo1·waarden 
waaronde1· de kinder en, wie·r otHlers ten 
yevolye van de oorloy yeen hnwelijlc 
lconclen aangawn, lcttnnen yewettiycl 
worclen, bepal'ing krachtens welke het 
vonn·is of het an·est, tt!rutrb'ij een kincl 
wetUg verlclna1·cl 1.VOHlt, eerst nn zijn 
overschrijvin.Q in rle TCftisters vnn cle 
llt!1'[!C1'li.ilce stnncl teyen cle·rclen kan in
f!Croepen wo1·clen, heett enlcel ten rloel 
cle belanyen te v1"i:iwwren ·vnn cle pe1·
sonen cUe nnn cle p1·ocerltwe vwn wetN
yiny v·reemrl z·ijn yebleven; cle clerclen 
J,onnnen het inroepen van het voorcleel 
et·vnn verzahoen. (Wet van 14 Novem
ber 1947, art. 3, 17 en 18.) 

(1 ° GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR KOOP
VAARDIJ, 'f. KOKKEN EN GOBAERT; 2° DE 
LAET, T. GEMEENSCHAPPELI.fKE KAS YOOR 
KOOPYAARDIJ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 28 .Juni 1950 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste arrnleg te Antwerpen ; 

Overwegende dat de zaken nrs 904 en 998 
samenhangend zijn; . 

Over het eerste middel van de voorzie
ning van de Gemeenschappelijke kas voor 
koopvaardij : schending van de artike
len 3 en 18 van de wet van 14 November 
1947, houdend bepaling van de voorwaar
den waarin kinderen, waarvan de ouders 
niet hebben Imnnen huwen als gevolg van 
een aan de oorlog te wijten handeling of 
omstiandigheicl, lnmnen gewettigd wor
den; en voor zoveel als nodig,_ van de arti
kelen 1 en 5 (inzonderheid 2°, b) voorko
mend onder het enig artikel van de be
sluitwet van 23 October 1946 houdend tij
delijke wijziging van de wet van 30 De
cember 1929 betreffend het herstel van de 
aan zeelieden overgekomen ongevallen, 
1131 en 1376 tot 1378 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis de vordering van 
aanlegster ongegrond heeft verklaard, 

om reden dat, wijl het bij toepassing van 
de wet van 14 November 1947 gewettigd 
kind ten aanzien van derden zoals 
aanlegster geen enkel nit zijn nieuwe 
staat voortspruitend voordeel kan genie
ten, er logischerwijze client te worden 
aangenomen <lat aanlegster evenmin o;r.ich 
op die staat met terugwerkende kracht 
mag beroepen om te beweren dat de door 
haar aan de verweerders gedane betalin
gen onverschuldigd waren; dat een derde, 
tegen welke de terugwerkende kracht van 
de wettiging niet kan ingeroepen worden, 
deze terugwerkende kracht zelf niet mag 
inroepen tegenover andere personen, al 
waren zij, zoals in onderhavig geval, par
tijen in de vordering tot wettiging; dat 
de hoedanigheid van gerechtigde op de 
vergoedingen client bepaald op het ogen
blik van het overlijden van het slacht
offer en dat aanlegster wanneer zij zich 
bereid verklaart aan het gewettigd kind 
de hoedanigheid van rechthebbende te 
herkennen met de bedoeling de door haar 
aan verweerders reeds uitbetaalde som
men terug te vorderen, aan het vonnis 
van wettiging een terugwerkende kracht 
toekent dat het jegens haar niet kan 
hebben; dan wanneer de wetgever van 
1947, met te oepalen dat de gerechte
lijke beslissing, waarbij de eis tot wetti
ging wordt ingewilligd, enkel na haar over
schrijving tegen denlen zal kunnen inge
roepen worden, uitsluitend de rechten van 
de derden heeft willen vrijwaren, en clat 
het in hun voordeel ingeroepen wette
Iijk vermoeden van onbekendheid tot na 
de verrichting van die formaliteit, even
als de gelijkaardige in andere aangele
genheden uitgevaarcligde bepalingen, een 
voorcleel uitmaken dat zij vrijelijk mo
gen gebruiken of niet gebruiken; dat het 
dus aanlegster wel degelijk vrijstond in 
te gaan op de namens het gewettigd kind 
tegen haar ingestelcle eis tot uitbetaling 
van cle vergoedingen sinds de datum van 
het ongeval; dat zij evenzo, volkomen 
het recht had zich te beroepen op de 
terugwerkende kracht van de wettiging 
ten aanzien van verweerders die, -wijl 
zij bij het wettigingsgeding partij ge
weest waren, de wet van de terugwer
king onverminderd moesten ondergaan, 
en clat aanlegster <lus de terugstorting 
mocht vorderen van de vergoedingen 
waarvan de ontvangst in hunnen hoofde 
voortaan zonder reden bleek geweest te 
zijn, of althans terugstorting van het 
verschil tussen eensdeels de vergoeding 
welke aan de na het ongeval gewettigde 
persoon toekwam en anderdeels de werke
lijk aan verweerders gestorte sommen, 
daar het verschil een onversclmldigde be
taling· uitmaakte ; en over het eerflte mid
del van de voorziening van De Laet : 
schen<ling Yan >1rtikelen !.l7 van cle Grond-
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wet, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
van het enig artikel, en in het bijzoncler 
van artikelen 1, 5 (in het bijzoncler 2°, b) 
en 26 van gezegcl enig artikel van tle be
sluitwet del. 23 October 1946 houdende 
tijdelijke wijziging van de wet van 30 De
cember 1929 betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit aan 
zeelieden overgekomen ongevallen, 3 en 
18 van de wet van l4 November 1947 tot 
bepaling van de voorwaarden waaronder 
de kinderen wier onclers, ten gevolge van 
de oorlog, geen lmwelijk konclen aangaa'll, 
kunnen gewettigd worden; cloordat het 
bestreclen vonnis aan de minclerjarige 
Jeanne Kokken het recht up een tijdelijke 
rente gelijk aan 10 p. c. van het jaarloon 
van het slachtoffer Alfons Kokken sedert 
het overlijden van deze laatste weigert te 
erkennen, en beslist dat het niet gebon
den is door de door verweerster regelma
tig genomene conclusies welke het door 
haar verschuldigd zijn van gezegde rente 
aan ·de minderjarige Jeanne Kokken er
kennen en ertoe strekken ze aan deze 
laatste te doen toekennen, rellen afgE'
leid uit het karakter van openbare orde 
van voormelde besluitwet del. 23 October 
194(1 dan wanneer het bestreden vonnis, 
daa1: het be.slist heeft geenszins dat de 
minderjarige de hoedanigheid niet had 
van rechthebbende up de bij voormelde 
besluitwet dd. 23 October HJ46 voorziene 
wettelijke vergoedingen, doch dat zij de 
hoedanigheid niet had van gewettigd kind 
ten opzichte van verweerster op het ogen
blik van het overlijden van het slacht
offer, zijn belissing geenszins op de bepa
lingen van voormelde besluitwet del. 23 Oc
tober 1946 heeft gegrond (verkeerde toe
passing van artikelen 1, 5 en 26 van haar 
enig artikel), doch op de bepalingE'n van 
voormelde wet van 14 November 1947, 
waarvan de artikelen 3 en 18, welke een 
beschermingsregel van de derden instel
len, en in niets de openbare orde treffen 
(schencling van de andere in het micldel 
bedoellle -'Wetsbepalingen), dat het be
streden vonnis bijgevolg cle bewijskracht 
heeft miskE'ntl van het tussen partijen 
gesloten akkoord voortvloeiencle uit de be
rusting in de eis die in de door de verwe
rencle partij genomen conclusies bevat is 
(schencling van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende clat de Gemeenschappe
lijke kas voor koopvaardij aan de echte
lieden Kokken-Gobaert, ten gevolge van 
het op 2 December 1940 aan hun zoon 
Alfons Kokken op zee overgekomen docle
lijk ongeval, de vergoeclingen heeft gestort 
voorzien bij het enig artikel van de be
sluitwet van 23 October 1946 houdende 
tijclelijke wijziging van de wet van 30 De
cember 1929 betreffende de vergoecling van 

de schade voortspruitende nit aan zeelie
den overge komen ongeva llen ; 

Overwegencle dat, naar uit de vermel
clingen van de bestreclen vonnissen blijkt, 
na tleze storting, namelijk OIJ 30 .Maart 
1949, een in kracht van gewijscle gegaan 
vonnis van de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen, bij toepassing van de 
wet van 14 November 1947 .Jeanne De 
Laet; sedertclien Jeanne Kokken, minder
jarige clochter van het slachtoffer, wettig 
verklaard heeft, en dat dit vonnis OJJ' 
30 Mei 1949 in het register van de burger
lijke stand is overgeschreven geweest; 

Overwegende dat Victor De Laet. als 
voogd van .Jeanne Kokken, op 6 October 
1949 de Gemeenschappelijke kas voor 
koopvaardij dagvaardde tot uitbetaling 
van de vergoeclingen welke krachtens be
wuste besluitwet van 23 October 1946 aan 
dit minderjarig kind toekwamen (zaak 
nr 998); 

Overwegende dat de Gemeenschappe
lijke kas, anderzijds, op 8 October 1949 fle 
echtelieden Kokken-Gobaert dagvaardde 
ten einde te doen zeggen dat dezen, zonder 
daartoe recht te hebben, de betwiste 
vergoecling hebben ontvangen, en hen te 
doen veroorclelen tot terugbetaling aan de 
Gemeenschappelijke kas van 321.909 fr. 65, 
onder voorbehoud dit bedrag te verhogen 
of te verminderen (zaak nr 904); 

Overwegende dat artikel 5, 2°, b en c. 
van de beslnitwet van 23 October 1946 
luidt als volgt : heeft het ongeval de dood 
van een getroffene veroorzaakt, dan wor
den de volgende vergoedingen toegekend : 
aan het wettig kind, geboren v66r het on
geval, welks vader of moeder is overle
den, in zover het geen achttien jaar 
oud is, een tijdelijke rente tot het acht
tiende jaar, gelijk aan 10 t. h. van het 
jaarloon; aan de vader en de moeder van 
de getroffene, wettig kind, en in zover 
hij noch echtgenoot, noch gerechtigde 
kincleren ·achterlaat, een lijfrente ... ; 

Overwegende d;It in de voorlaatste ali
nea van artikel 5 van bewuste besluitwet 
bepaalcl is wat volgt : « de bij de vorige 
alinea's bedoelde rente is verschuldigcl 
op de clag van het overlijden van de ge
troffene >> ; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het onderzoek van het Hof overgelegde 
stukken blijkt dat het kind Jeanne 
Kokken op 11 Augustus 1940 geboren is; 

Overwegende dat luidens artikel 26 van 
dezelfde besluitwet, om het even welke 
met de bepalingen van deze wet strijdige 
overeenkomst van rechtswege nietig is; 
. Overwegende dat, in het tussen De Lnet 
en de Gemeenschappelijke kas aanhan
gige gecling · (nr 998), laatstgenoemcle v0.6r 
de rechter in hoger beroep concludeerde 
dat voor recht zou worden gezegcl « clat 
het kind Kokken enkel recht heeft tot 
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zijn achttiende jaar op een rente berekend 
op 10 t. h. van het jaarloon van het slacht
offer n · 
· Over~egende dat het bestreclen vonnis, 

in de zaak 998 gewezen, deze conclusie 
uitleggencl als er toe strekkencl in hoofcle 
van het kind Kokken de hoeclanigheid te 
doen erkennen van rechthebbencle op de 
vergoedingen voorzien bij de besluitwet 
van 23 October 1946, er op wijst dat deze 
besluitwet de 011enbare orde aanbelangt 
zodat de rechtbank door cle conclusies van 
de Gemeenschappelijke };:as niet gebonden 
is; 

Overwegemle 'clat, krachtens artikel 3 
van de wet van 14 November 1947, het 
vonnis van 30 lVIaart 1949 tot uitwerksel 
heeft gehad met terugwerkende kracht 
tot op cle dag harer geboorte, aan Jeanne 
Kokken - behoudens toepassing van arti
kel 18 - het genot toe te kennen van alle 
rechten voortvloeiende nit het statuut van 
wettig kind; dat volgens artikel 18, ge
zegcl vonnis evenwel eerst na de over
schrijving, welke op 30 lVIei 1949 ge
sclliedde, tegen derden kon worden inge
roepen; 

Overwegende dat de Gemeenschappe
lijke kas, cloor v66r de recllter in lloger 
beroep conclusies 'te nemen waarbij het 
kind Kokken erkend werd de hoedanig
heid van recllthebbende, naar de zin van 
de besluitwet van 25 October 1946, te be
zitten, verre van zich tegen de bepalin
gen van dit besluit te kanten, tot toepas
sing er van concludeerde; 

Dat inderdaad, ingevolge de bij de wet 
van 14 November 1947 ingevoerde fictie, 
Jeanne Kokken bij het overlijden van Al
fons Kokken, diens wettig kind was ge
worden en als dusdanig gerechtigd was 
tot het genieten van de bi.i de besluitwet 
van 23 October 1946 vastgestelde vergoe
ding; 

Overwegende dat de bestreclen vonnis
sen vruchteloos aanstippen dat de terug
werkencle kracht van het vonnis waarbij 
Jeanne Kokken werd gewettigd, ten op
zicllte van de derden eerst vanaf de over
schrijving er van kon gelden, dat de Ge
meenschappelijke kas een clerde is en dat 
Jeanne Kokken alzo ten dage van het 
overlijden van het slachtoffer, jegens de 
Gemeenschappelijke kas de hoedanigheid 
van wettig kind gerechtigd tot de vergoe
dingen niet bezat; 

Overwegende clat voormeld artikel 18 
enkel ten doel heeft de privl).te belangen 
te vrijwaren van de personen, die tot met 
de overschrijving van het vonnis van wet
tiging aan cleze procedure vreemd zijn ge
bleven; 

Overwegende dat dientengevolge de Ge
meenschappelijke kas llet inroepen van 
het voordeel ervan kon verzaken; 

Overwegende dat het in cle zaak 904 ge
wezen bestreden vonnis er op wijst dat 

verweerders Kokken geen derden ziJn 
naar de zin van artikel 18 van de wet van 
14 November 1947; 

Overwegende clat clit vonnis steunt op 
de bewering dat de terugwerkenue kracht 
van de wettiging enkel voor of nadeel 
kan opleveren voor de personen welke 
de ene tegen de andere deze terugwer
king kunnen laten gel den; 

Overwegende clat deze stelling· g·enerlei 
steun vindt in de wet; 

Overwegemle dat uit de voorgaande 
overwegingen blijkt dat de bestreden von
nissen de bij cle- middelen ingeroepen 
wetsbepalingen hebben geschonden; 

Om die redenen, voegt de zaken nrs 904 
en 998 te zalllen; verbreekt de bestreden 
vonnissen; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissingen; veroordeelt de ver
weerders, de echtelieden Kokken-Gobaert, 
tot de helft van de kosten en de Gemeen
schappelijke kas voor de koopvaardij tot 
de andere helft clier kosten; verwijst de 
alzo samengevoegde zaken nnar de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen, 7.it
ting houdend in hoger beroep. 

24 Januari 1952. - 1° kamer. - Vom·
:<:-itter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. -
Gelijklu.idemle conclusie, H. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Veldekens, Van Leynseele en An
siaux. 

l" KAMER.- 24 Januari 1952 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARHEST DE BESCHOUWINGEN VAN DE EERSTE 
RECHTER TOT DE ZIJNE MAKEND, - BE
SCHOUW1NGEN EEN PASSEND AN'l'WOORD UIT
MAKEND OP DE YOOR DE RECHTEH IN HOGER 
BEROEP GENOMEN CONCLUSIES, - ARHEST 
WE1"l'ELI.JIC GEMOTIVEERD. 

2° lVIIDDEJLEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - N!IDDEL GERICHT 
TEGEN EEN OVERBODIGE REDEN. - ~IIDDEL 

NIET ONTV ANKELIJK, 
1 o Doo1· ae bescho·wwvnacn van de ee1·8te 

rechte1· tot lle zijne te rnaken, bea·nt
woo1·dt de 1·echter in hoger beroep de 
v661· hern genornen conclusies, 1vamwe1· 
die beschonwingen een ]Jassend ant
woo1·d op gezeade conclnsies ~titrna
Tcen (1) (2). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Zie verbr., 15 December 1947 (Bull. en 
PAsrc., 1947, I, 537); 22 November 1948 (ibid., 
1948, I, 659) ; 2 Mei 1950 (ibid., 1950, I, 615). 

(2) Omtrent de toepassing van artikel 2, ali
nea 1, van de Frans-Belgische Overeenkomst 
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zo Is n·iet ontvanlceUjlc, wegens gebrelc 
aan belan,q, het mi.ddel geT·i.cht terien 
een overbodi,qe reden van de bestredcn 
IJeslissing (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << SOCii£T~ ANONYME 
DE BANQUE cnf;DIT DU NORD ll, T. ULLENS DE 
SCHOOTEN EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Maart Hl50 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Gromlwet, 1101, 1134, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
61, 77, 78, 141, 142, 462, 470 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging; van 
de wet dd. 31 Maart 1900 die het tussen 
Frankrijk en Belgie op 8 Juli 1899 geslo
ten verdrag over cle rechterlijke bevoegd
heid goedkeurt; van artikelen 1 en 2 van 
gezegd verdrag; 

1 o Doordat het bestreden arrest, het door 
eiseres aangetekend hager beroep onge
grond verklarend, bijgevolg aanneemt dat 
de Rechtbank van koophandel te Antwer- · 
pen en I1ct Belgische gerecht 1·at·ione loc·i 
bevoegd waren om kennis te nemen van 
een geding ingesteld tegen een in Fi'ankrijk 
verblijvende Franse vennootschap om re
den dat « de uitvoering der aan appellante 
toevertrouwde opdracht slechts als vol
bracht kon worden aangezien en voor de 
opdrachtgevers slechts belang vertoonde 
wanneer de fondsen in de bank Legrelle te 
Antwerpen werkelijk ter beschikking van 
geintimeerde zouden gestelcl zijn ''• waar
uit volgen zou dat « op grand van arti
kel 2, aliiiea 1, der wet van 31 Maart 1900 
tot goedkeuring van de Frans-Belgische 
overeenkomst van 8 Juli 1899 over de 
rechterlijke bevoegdheicl '' het Belgisch 
gerecht zich met cle zaak mocht gelasten, 
zonder de door eiseres opgeworpen mid
delen te beantwoorden; dan wanneer eise
res in gezegde regelmatig genomen conclu
sies deed gelden dat « het vaststaat dat de 
vennootschap in Belgie geen woonplaats 
heeft, terwijl haar maatschappelijke zetel 
te Rijsel (Frankrijk) is''; 

« Dat artikel 2, alinea 1, van de Frans
Belgische overeenkomst van 8 Juli 1899 
goedgekeurd door de wet van 31 Maart 
1900, slechts de Belgische eiser toelaat de 
zaak aanhangig te maken bij de rechter 
van de plaats waar de verbintenis ont
staan is, werd of moest uitgevoerd wor-

van 8 Juli 1899, goedgekeurd door de wet van 
31 Maart 1900, zie H. DE CocK, Etudes sur la 
convention franco-belge, Brussel, 1912, en 
M. WESER, Traite fmnco-belge rlu 8 juillet 1899, 
Brussel, 1951. 

clen, inclien cle Jfranse verweerder noch 
woonplaats, noch verblijfplaats in Bel
gie of in Frankrijk heeft; maar clat 
deze uitzondering niet van toepassing is 
op cle Franse verweenler die een woon
plaats in Frankrijk heeft ''; wat geenszins 
door het arrest onclerzocht of beantwoordt 
wordt; · 

2° Doordat het bestreden arrest de be
voegdheill ratione loci van de Recht
bank van koophandel te Antwerpen aan
neemt, om reden << dat cle uitvoering der 
aan appellante toevertrouwde opdracht 
slechts als volbracht kon worclen aange
zien en voor de opclrachtgevers slechts be
lang vertooncle wanneer de fondsen in de 
bank Legrelle te Antwerpen werkelijk ter 
beschikking van geintimeerde zouden ge
steld zijn ''• zonder het tweede en subsi
cliair door eiseres in haar besluiten opge
worpen mid del te onderzoeken of te. be
antwoorclen; dan wanneer eiseres in ge
zegde beslniten deed gelden dat « de ver
bintenis <lie het voorw()rp van het geschil 
uitmaakt, niet in Belgie ontstaan is en er 
niet diende uitgevoerd ll ; 

<< Dat zij inderdaad ontstaan is uit een 
overdrachtbevel door de beroepenen nit 
Belgie naar Frankrijk gericht en dat zij 
slechts kunnen ontstaan is bij ontvangst 
van het bevel t. t. z. in Frankrijk; dat 
het anderzijds ter zake niet dienend is 
dat de fondsen aan de bank LegTelle heb
ben moeten toegezonden worden om er op 
het krediet · van de rekening van beroe
pene te worden gebracht; dat inderdaad 
al de verplichtingen van de beroepster 
clienen uitgevoerd te worden in Frankrijk 
en gedelgd bevonden werden wanneer, na 
de nodige toelatingen te hebben ontvan~ 
gen, zij de fondsen tot. hun bestemming 
toE!gezonden had l>, wat geenszins door 
het bestreclen arrest in acht genomen of 
beantwoord wordt, de door het arrest in
geroepene beweegredenen geen antwoorcl 
uitmakende : 

Overwegende dat aanlegster in !mar 
v66r het llof van beroep genomen conclu
sies de bevoegdheid 1·atione /,oC'i van de 
Reclitbank van koophandel te Antwerpen 
betwistte op beicle volgende gronden : 
1 o dat zij beweercle d'at artikel 2, alinea 1, 
van de Frans-Belgisclle overeenkomst van 
8 Juli 1899 goedgekeurd door de Belgische 
wet van 31 JVIaart 1900, de Belgische eiser 
slechts toelaat de zaak in Belgie aanhan
gig te maken bij de rechter van de plaats 
waar de verbintenis ontstaan is, werd of 
moest uitgevoerd worden, iiidien de 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
19 Juni 1951 (11'"'· Ve.rbr., 1951, blz. 627; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 724); 9 October 1951 (Bull. 
en PASIC., 1952, I, 55). 
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Franse verweerder noch woonplaats, noeh 
verblijfplaats in Frankrijk of in Belgie 
heeft en dat die bepaling in zake niet toe
passelijk was, vermits de zetel van aan
legster te Rijsel gevestigd is ; 2° dat zij 
in subsicliaire orde beweerde, dat de kwes
tieuze verbintenis noch in BelgH:l ontstaan 
was, noch er diende uitgevoerd te worden; 

Ovfrwegende dat het bestreden arrest 
op d1e conclusies antwoordende, vaststelt 
« dat de bankverhandeling waaromtrent 
het geschil draagt als voorwerp had de 
overmaking naar Belgie der tegenwaarde 
in Belgisch geld van een zekere som Frans 
geld die gei:ntimeerden (hier verweerden;) 
in l!'rankrijk bezaten, som waarvan de 
rekening van geintimeerden bij appellante 
(hier aanlegster) agentschap Steenvoonle, 
moest gedebiteerd en ter beschikking der 
bank Legrelle zetel Antwerpen gesteld 
worden om er ten krediete van geintimeer
den te worden ingeschreven; dat zo on
middellijk klaar is dat de uitvoering der 
aan appellant toevertrouwde opdracht 
slechts als volbracht kan worden aange
zien en voor de opdrachtgevers slechts be
lang vertoonde wanneer de fondsen in de 
bank r_,egrelle te Antwerpen werkelijk ter 
beschikking van. gei:ntimeerden zouden ge
steld zijn ; dat de eerste rechter dus met 
reden heeft geoordeeld dat hij zich op 
grond van artikel 2, alinea .1, der wet van 
31 Maart 1900, tot goedkeuring van de 
Frans-Belgische overeenkomst OYer de 
rechterlijke bevoegdheid, met de zaak 
mocht gelasten >> ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door alzo te beslissen, de beschouwingen 
van de eerste rechter tot de zijne heeft 
gemaakt ; dat de Rechtbank van koop
handel te Antwerpen, om het middel van 
onbevoegdheid 1·atione loci van aanlegster 
te verwerpen heeft doen gelden dat « deze 
stelling alle grond mist, daar elke over
eenkomst, ook onder de invloed van hoger 
vermeld verdrag, door de plaatselijke wet
geving beheerst wordt (cfr Beroepshof 
Brussel, 16 November 1929, B. J., 1930, 
blz. 175) en bevoegdheid dienvolgens ver
leend wordt, benevens aan de rechtbank 
van de plaats, alwaar verweerder gehuis
vest is, eveneens aan de rechtbank van de 
plaats, alwaar de overeenkomst gesloten 
werd, uitgevoerd werd of moest uitge
voerd worden >> ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
bestreden arrest, zo door eigen beschou
wingen als door aanneming van de be
weegredenen van de eerste rechter, op de 
twee grondeJi van afwijzing van bevoegd
heid van cle Hechtbank van koophandel 
te Antwer]1en antwoord heeft verstrekt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 1101, 1134, 1139, 1142, 1146, 1147, 

1991, HJ9H van het Burgerlijk W etboek, 
13 van titel VII, boekdeel I, van het 
Handelswetboek, 97 van de Grondwet : 
1° doordat het bestreden arrest eiseres in 
verbreking in hoedanigheid van opdracht
drager, tot schadevergoeding veroordeelt 
wegens laattijdige uitvoering van haar op
dracht, bij afwezigheid van ingebreke
stelling om reden « dat deze noodzakelijk
heid ter zake uitgesloten was door de aard 
zelf van het contract dragende op een 
wisselbewerking die... uiterst dringend 
was >>; dan -wanneer « schadevergoeding 
slechts verschuldigd is wanneer de schul
denaar in gebreke is zijn verbintenis na 
te komen >> waaruit volgt dat een in ge
breke stelling zelfs in zake noodzakelijk 
was; 2° doordat het bestreden arrest ver
klaart << dat overigens, cle termen zelf van 
de brief van notaris Van den Ameele in 
dato 22 November 1945, die een vanaf 
20 November 1945 afgesloten overeenkomst 
volgde, als dusdanig mag aangezien wor
den, vermits er in twee maal toe nadruk 
gelegd werd op de hoogdringenclheid der 
overdracht >>; dan wanneer het bestreden 
arrest, anderzijds, vaststelt dat de brief 
van notaris Van den Ameele dd. 22 No
vember 1945 slechts de bekrachtiging was 
van de op 20 November 1945 mondeling 
gegeven opdracht; en dan wanneer de lou
tere vermelding in een brief v.an de hoog
dringendheid, zonder tijdsbepaling, geen 
ingebrekestelling kan uitmaken in de zin 
van artikel 1146 van het Burgerlijk Wet
boek: 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel ongegrond is; dat im
mers het bestreden arrest niet de door 
aanlegster beweerde tegenstrijdigheid 
heeft begaan door de brief vannotaris Van 
den Ameele del. 22 November 1945 als een 
ingebrekestelling te beschouwen, na ver
klaard te hebben dat hij slechts de be
krachtiging was van de op 20 November 
1945 mondeling gegeven opdracht, maar 
dat het eenvoudig heeft verklaard dat ge
zegde brief een bevestiging van de monde
linge opdracht inhield, zodat het hof van 
beroep er ook een ingebrekestelling tot 
onmiddellijke uitvoering van de aange
gane verbintenis mocht in vaststellen; dat 
er verder op te merken valt dat de rechter 
over de grond op souvereine wijze oor
deelt of een brief een ingebrekestelling 
uitmaakte up grond waarvan de schul
clenaar tot schadevergoeding kan worden 
veroordeeld ; 

Overwegende dat vermits het bestreden 
arrest te recht heeft beslist dat de brief 
van notaris Van den Ameele een inge
brekest.elling van aanlegster bevat, de be
schouwing van het hof van beroep, val
gens welke de noodzakelijkheid van een 
ingebrekestelling door de uard zelf van 
de overeenkomst welke een wisselverrich-
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ting betreft uitgesloten was, voor overbo
dig moet worden gehouden; dat het eerste 
onderdeel van het middel, hetwelk enkel 
tegen deze beschouwing is gericht, der
halve niet ontvankelijk is; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoec1ing van 150 frank je
gens verweerders. 

24 .Januari 1952. - 1° kamer. - TT001'
zitter, H. Bail, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Ferslarmever, H. Smetrijns. 
- Gelijk.lnidende concl:ttsie, H. Ganshof 
van der l\ieersch, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 28 Januari 1952 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING DOOR DE BURGERLIJK VERANTWOORDE
LIJKE PARTIJ. - ARREST BIJ VERSTEK. -
VOORZIENING VOOR. DE BETEKENJNG. - Nn:T
ONTVANKELIJKHEID. 

2° :MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - lHIDDEL ALLEEN EEN OVER
JIODIGE REDEN llESTRI.TDEND, - ANDERE REDE
NEN DIE DE BESLISSING RECH'l'VAARDIG'l'. -
NIET-ONTYANKELI.JKHEID. 

3° ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. -
W ANBEDRIJF NIET NOODZAKELIJK IN EEN IN
BREUK OP DE WEGCOD!c JIES'l'AANDE. -· VER
OOHDELING WEGENS ONVHI.JWILLIGE VERWON
DINGEN. - VHIJSPHAAK UIT HOOFDE VAN IN
llREUK OP DE WEGCODE. - GEEN NOODZAKE
LIJKE 'l'EGENSTRIJDIGHEID. 

1° Is niet ontvnnlcelijk de ·,;oor:Z'iening 
door de b'll:rgerli.j k vernntwoonleli} lee 
pa.1·tlj inrJesteld v66r de betelcening van 
het tegen hanr bij verstek ·witgesproken 
am·est (1). 

2° Is niet ontvnnkelijk het mifldel dat en
lcel een 01Jerlw(l-ige reden van de besUs
sin.f/ bestl'ijdt, wanneer deze door andeTe 
1·eclenen wettelijk ffC1'echtvnnnligd is (2). 

3° De bij een verl,:eersongeval vnstge
stelde onvrijwillige verwon(Ungen of do
ding bestann niet nooclzalceUjk in een 
inb·re~tlc op de 1T' egcocle. De 1·echte·r over 
de g1·ond lcnn, zon(le1· tegenstrijcUgheid, 
een belclctagde weaens onvrijwilUae ver
wonclingen ot clocling verom·clelen en 
hern ttit hoofde vnn in brenk op de W ea
code v1·ijspreken (3). 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
12 December 1949 (AI'I'. Vm·b,.,, 1950, biz. 230; 
Bull. en PAsiC., 1950, I, 253). 

(2) Verbr., 3 October en 19 December 1949 
(An·. Ye•·b•·., 1950, biz. 47 en 241; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 48 en 263) en vorig arrest. 

(NIEUS EN FIRMA « ELLESCO », T. NAAMLOZF, 
VENNOOTSCHAP VERZEKERINGSMAATSCHAPPI.T 

(( L'ABEILLE ».) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op !let bestreden 
arrest, op 16 Juni 1951 door !let Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over de ontvankelijkheid Yan de voor
ziening der burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat bi.i gebreke van bete
kening aan de burgerlijk verantwoorde
lijke partij van het tegen !mar bij ver
stek uitgesvroken arrest, dit laatste te 
haren opzichte niet definitief en ook voor 
geen voorziening in Yerbreking vatbaar 
was op het ogenblik waarop de verklaring 
tot verbreking werd gedaan ; 

Dat de voorziening derhalvc niet ont
vankelijk is ; 

I. vVat de beslissing over de publieke 
vordering betreft : 

Over het eerste millllel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 419 
van het Strafwetboek doordat om de 
zwaarwichtigheid van de aan aanlegger 
toegeschreven onvoorziehtigheid en de 
eruit vloeiende verantwoorclelijkheid na
cler te bepalen, !let bestreden arrest op de 
omstandigheicl steunt dat aanlegger een 
tractor met een yeel bredere aanhangwa
gen bestuurde welke een groot gevaar 
voor de andere weggebruikers opleverde, 
dan wanneer het een eenvoudig drieton-
wagen was: . 

Overweg·encle <lat het midllel dat alleen 
een bijkomende en overbodige vaststelling 
van de rechter over de groncl betwist ZOII
der belang is, cToordat de bestreden be
slissing de beoorlleling van de feitelijke 
omstandigheden op andere onbetwiste ge
gevells gronclt ; 

Dat !let middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede miclclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 418, 419 van 
het Strafwetboek en 41 van de Wegcode 
daar, om aanlegger uit lloofde van de te 
zijnen laste gelegde inbreuk op artikel 41 
van de Wegcode vrij te spreken, het 
bestreden arrest noodzakelijkerwijze heeft 
beslist dat hij zijn voertuig derwijze be
stuurcl heeft dat het geen gevaar voor !let 
publiek of hinder voor het verkeer kon 
opleveren alhoewel het de veroordeling 
wegens onvrijwillige doding nochtans 
steunt op de beschouwing dat de werke
lijk gevaarlijke wijze waarop aanlegger 
heeft gereclen, een gebrek aan vooruit-

(?) Verbr., 9 Juli 1934 (Bull. en PAsrc., 1934, 
I, 362) ; 25 April 1939 (A'"'· J!e,·b,.., 1939, 
biz. 146; Bull. en PASIC., 1939, I, 212). 
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zicht of voorzorg laut blijken; dat deze 
tegenstrijdigheid in de motieven met een 
gebrek aan motieven gelijk staat : 

Overwegende dat het aanlegger verwe
ten en te zijnen laste vastgesteld gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg niet noodza
kelijk in een inbreuk op het algemeen 
reglement op de politie van het vervoer 
en het verkeer bestaat; 

Dat de rechter over de grond die souve
rein vaststelt dat aanlegger « een grote 
onvoorzichtigheid >> beging door « vlak bij 
de scheidslijn tussen rijweg en fietspad » 
te riidcn en verder dat hij de vereiste 
aandacht op het verkeer niet geschonken 
heeft, uit die samenlopende fouten het 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg heeft 
kunnen afleiden dat een der bestanddelen 
van het door artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek voorzien misdrijf uitmaakt 
en tevens, zonder tegenstrijdigheid, heeft 
kunnen beslissen dat, ten aanzien van ar
tikel 41 van de W egcode, aanlegger niet 
op een wijze reed die, in zichzelve, gevaar 
voor het publiek of hinder voor het ver
keer opleverde ; 

Overwegende dat het micldel niet kan 
· aangenomen worden; 

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

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

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept en dat het Hofer van 
ambtswege geen opwerpt ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het niet ondergetekend schrijven dat 
Memorie van antwoonl betiteld is, ver
werpt de voorziening; veroordeelt aan
leggers tot de kosten. 

28 Januari 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Versla,q
gever, H. van Beirs. - GeUjlcl7tirlende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 28 Januari'l952 

VERKEER. - WEGCODE, AR'l'IKEL 32. 
BEPALING SLECH'l'S OP HE'l' KRUISEN EN NIET 
OP HE'l' VOORB!JS'l'EKEN 'l'OEPASSELIJK. 

De •·egel rlie aan de weggebndlcers, fz.ie el
lcaar inhalen of ontmoeten ·uoOTsclwijft, 
ellcaar 1.veuerlceTig ae heltt van rle Tij
weg vrij te laten, ·is slechts op het lcnti
sen en niet op het voorb'ijstelcen van 
toepassing (1). (Wegcode, art. 32.) 

(1) Verbr., 11 October 1948 (A•·r. YerbT 
1948, blz. 478; Bull. en PASIC., 19•l8, I, 554) .. , 

(MATHIEU, 'l'. BROUGMANS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 October 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hasselt; 

I. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de publieke vordering ge
richt is : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke par
tij, de belangen van de publieke vordering 
niet vertegenwoordigt; dat hij niet tot 
al of tot een deel van de kosten er van 
veroordeeld werd; dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de burgerlijke vordering ge
richt is : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 32 van het koninklijk beslnit van 
1 Februari 1934 houdende algemeen regle
ment op de verkeerspolitie, doonlat het 
bestreden vonnis beslist heeft da t de be
tichte niet verplicht was de helft van de 
rijweg voor de auto van de eiser vrij te 
Iaten omdat het voormeld artikel alleen 
toepasseli.ik is op het kruisen, daar er an
ders over beslissen erop zou neerkomen 
een tegenstrijdigheid te zien in de bepa
lingen van artikelen 82 en 83 van clit re
glement, dan wanneer de termen van arti
kel 32 uitdrukkelijk en duidelijk zowel 
het « inhalen » als het (( ontmoeten » voor
zien, en dan wanneer, door een bepaalde 
plaats voor te schrijven aan de wegge
bruiker die een andere, hetzij inhaalt, 
hetzij voorbijsteekt, door hem op te leg
gen hetzij de helft van de rijweg vrij te 
laten, hetzij zoveel mogelijk rechts te blij
ven, artikel 32 zowel als artikel 33, 1°, 
eenzelfde doe! nastreeft, te weten het 
voorbijsteken te vergemakkelijken, en al
dus het gevaar te verminderen of uit te 
sluiten door de afstand tussen beide voer
tuigen op een maximum te brengen ; 

Overwegende dat het bestreden Yonnis 
verweerder niet plichtig verklaart aan 
het te zijnen laste gelegd feit, namelijk 
weggebruiker zijnde, bij het inhalen van 
een andere weggebruiker, verzuimd te 
hebben de helft van de rijweg vri.i te Ia
ten; 

Overwegende dat de termen van arti
kel 32 van de vVegcode ((de weggebruikers 
die elkaar inhalen » dubbelzinnig zijn 
daar zij tevens kunnen beduiden : ofwel 
dat twee weggebruikers, die llezelfde weg 
en dezelfcle richting volgen, op elkaars 
hoogte zijn gelwmen, ofwel dat zij een 
zelfde weg volgen, cloch in tegenoverge
stelde richting, en zij op elkaars hoogte 
zijn g-ekomen, ofwel dat zij verschillende 
wegen volgen en elkaar aan een kruispunt 
ontmoeten; 
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Overwegende dat het bedoeld artikel en
kel op het kruisen en niet op het voorbij
.steken toepasselijk is; dat, door die bepa
ling anders nit te leggen men een tegen
strijcligheicl zou doen ontstaan tussen dit 
artikel en artikel 33, 1°, van zelfde code ; 
dat immers, volgens deze laatste bepaling, 
de voor te steken weggebruiker de voor
bijstekingsbeweging moet vergemakke
lijken door zoveel .mogeli.ik rechts a an te 
houden en hi.i, derlwlve, niet eisen mag 
dat, overeenkomstig gezegtl artikel 32, hem 
de helft van de rijweg en, zo noclig, van 
de rijbaan worde voorbehouclen ; rla t de 
ornstancligheid, dat beide bepalingen een
zelfde cloel nastreven, die tegenstrijdig
heid niet wegneernt; 

Overwegende dat geen nm de onderde
len van het micldel kan aangenotnen wor
den; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikelen 33, 1 o, en 36, 4°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 houdencle 
algemeen reglement op de verkeerspolitie, 
doordat de feiten zoals zij door de eerste 
recllter en door de niet strijdige beweeg
redenen van het bestreden vonnis aange
nomen werden, alleszins onder de toepas
sing van de voormelde artikelen vallen 
vermits, enerzijds, de betichte niet links 
heeft voorbijgestoken tlaar hij nog over 
een breedte van 5,50 meter van de rijweg 
beschikte, en, anderzijds, de aanrijcling 
in een bocht en bij een splitsing en aan
sluiting van wegen gebeurde : 

Overwegende dat het middd niet v66r 
de rechter over de grond wercl voorge
steld; dat het midclel dienvolgens nieuw 
en niet ontvankelijk is; 

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

28 .Januari 1!152. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslarme
ver, H. Belpaire. - GeUjldtt-idende con
clnsie, H. Colanl, atlvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 Januari 1952 

Jo HlDCHTEN Y AN DE VERDEDIGING. 
__:_ STRAFZAKEN. - BESOHIKKING 1'0'1' VER

WIJZING VAN DE RAADKAMER. - NOTA OP DK 
DATUM VAN DE DEBAl'l'EN DJOR DE BVRGER
LI.TKE PARTIJ AAN DE RAADKAJ'.IER O?GE
RTUURD. - NOTA IN DE INI'ENTARIH VAN OK 
BUNDEL {)!'GENO.MEN. - BESCHII(KING l'WEJC 

DAGICN LATER UI'l'GESPROKEN. - GEJCN BE
WI,JS DA'l' DE NOTA VOOR DE UI'l'SPRAAK DO'JR 

DE RECI-ITER WERD ON'l'VANGEN. - GEEN 
SCHENDING VAN DE R~;CH'l'EN \'AN DE \'ERDEDI

GING. 

2° lVIIDDJ<JLEN 'I.'OT YERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIIiDEL AFGELEID HIERUIT 

llAT EEN STUK VAN DE BUNDEL NIET IN DE TA.\L 
VAN DE PROCICDURE OPGESTELD IS. - STUK 
I'REEMD AAN DE PROCEDURE DIE TO'r DE BE
SLlSSING AANLEIDING GEGEVIl;N HEEFT. - l\1ID
DEL ZONDER VOORWERP. 

1° V66r de ntadkamer, rUe ·u-itspraalc moet 
doen over de verwi:izin!J,, we·1·den de 
rechten van de venled-iging n-iet ge
schonden door het opstu .. ren, per post 
doo·r de burge-rUjke parti.j op de dat·um 
van lle deblttfen vnn een notn a(tn de 
raaclkn-m.e·r, -ind·ien het n-iet vrtststant dat 
d-ie nota, nUwewel ·in de inventa1'is van 
lle bnndel O]J(Je·nom-en, doo·r de ·?·echte·r 
wenl ontva.nge·n 1Joonlat de besch-ikking 
tot verwijzi;n[J twee da[Jen latm· ·Uit[Je
sp·rolcen wenl en ind·ien de beschUcking 
zonder vennelrling van tlie notn rle -in 
acht [!enomen element en opsomt (1). 

2° Is zonrler voorwe1·p het middel afrJeleid 
ldendt rlat een stttk van ae bttndel niet 
·i.n. de taal van cle procerltwe opgesteld 
·is, wanneer ttU rle verwe1·p·in[! van een 
anrler midllel bUjkt !lat rlit stuk 1Jreemd 
-is aan lle tJroced'llre ll1e tot de best·reden 
besUssin[! a.wnle1ding [!e[Jeven hee_tt (2). 

(DESES K'i sgGHJ,RS, '1'. flCHOTS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen gewezen door de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, op 2li Augustus 1950, tloor de Cor
rectionele rechtbank te Brussel op 14 Fe
bruari 11151 en door het Hof van beroep te 
Brussel op 13 April 11151; 

I. In zover cle voorziening tegen tle be
slissingen oyer de publieke vorclering ge
richt is : 

Over het eerste middel : schencling van 
de rechten der verclediging, doordat, nit 
de bescheiden tler voorgeleg<le procedure 
blijkt dat, nadat cle debatten v66r tle 
raaclkamer ov 24 Augustus 19iJO gesloten 
werden en <le zaak in beraatl gehoutlen 
wercl, een geschrift betiteld « note pour 
l\1:. Schots, partie civile n nadien per post 
werd verionden aan de H. voorzitter der 
raadkamer, welke nota bij het dossier 

(1) Zie verbr., 23 Januari en 20 Juni 1939 
(An·. Ve1'/n·., 1939, blz. 21 en 186; Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 40 en 325); 8 April 1940 (Arr. 
rre,·br., 1940, biz. 51; Bull. en PAsiC., 1940, I, 
111); 15 September 1941 (A1·r. Yerb,·., 1941, 
biz. 195; Bull. en PASIC., 1941, I, 341); 20 Maart 
1950 (A.,-r. Yerb·r., 1950, biz. 477; B"ll. en 
PAsrc., 1950, I, 510); 13 December 1950 (Arr. 
Ve1·br., 1951, biz. 188; lhd1. en PASIC., 1951, 
I, 234). 

(2) Zie verbr., 26 Januari 1950 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 358). 
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werd gevoegd en ueel uitmaakt van de 
inventaris van de bundel, dan wanneer 
niets toelaat vast te stellen dat deze nota 
vreemd bleef aan de door de H. voorzit
ter genomen beslissing en niets van een 
andere kant toelaat vast te stellen dat 
aanleggers er kennis van kregen of in de 
mogelijkheid verkeerden ze te beantwoor
den, en doordat al<lus het bevel van de 
raadkamer dd. 2G Augustus 1950, waar
door de zaak voor de rechtsmacht van 
wijzen aanhangig werd gemaakt, wegens 
miskenning van de rechten uer verdedi
ging nietig is, en deze nietigheid, vermits 
zij niet door de daaropvolgende procedure 
gedekt werd, eveneens de nietigheid van 
het vonnis in eerste aanleg en van het 
arrest van het hof van beroep mede
brengt : 

Overwegende dat nit de bescheiden van 
de bundel blijkt dat, op 24 Augustus 1950, 
datum waarop de zaak ter terechtzitting 
van de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel werd opgeroepen, 
de raadsman van de burgerlijke partij 
Schots, bij brief gericht aan <le voorzitter 
van de raadkamer, in antwoord op de 
besluiten welke aanleggers hadden neerge
legd, aan Llit gerecht een nota heeft op
gestuurd waarvan hij verklaarde afschrift 
aan de raadsman van aanleggers te ver
zenden; dat een nota zonder datum of 
eilig handteken bij de bumlel werd ge
voegd en in de inventaris van de stukken 
van de bundel werd opgenomen; 

Overwegende, enerzijds, dat niet vast
staat dat gezegde nota te bekwamer tijde, 
v66t de terechtzitting waarop uitspraak 
werd gedaan, door cle rechter werd ont
vangen; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden bevel zorgvulclig al de elementen 
opsomt welke de raadkamer heeft in acht 
genomen, namelijk de mondelinge beslui
ten van de burgerlijke partij en het plei
dooi van zijn raadsman, de uitleg van 
aanleggers, het pleidooi van hun verdedi
ger en de door hen ter terechtzitting neer
gelegde besluiten, zonder de minste ver
melding van de betwiste nota; 

Overwegende dat in deze .omstandighe
den, de rechten van aanleggers verdedi
ging door het opsturen van betwiste nota 
niet geschonden werden en Llat het middel 
als ongegrond voorkomt; 

Over het tweede middel : schencling van 
het artikel 35 der wet van 15 Juni 1935 
over het gebruik der talen in gerechtsza
ken, doordat kwestieus geschrift in de 
Franse taal is ODgesteld alhoewel de pro
cedure in de Vlaamse taal werd doorge
voerd : 

Overwegende dat, wegens het verwer
pen van het eerste middel, dit middel zon
der voorwerp is geworden; 

Overwegende dat de substantH~le en 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de be
slissingen overeenkomstig de wet zijn ; 

II: In zover de voorziening tegen de be
slissing over de burgerlijke vordering ge
richt is : 

Overwegendeo dat geen bijzondere mid
delen werden aangevoerd en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt; 

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

helft der kosten. 

28 Januari 1952. -· 2e kamer. - Voorzit
te·r, H. Wouters, voorzitter. ~ Verslagge
ver, H. Vandermersch. - Strijd·ige con
clttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 28 Januari 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNOLU
SIES ZIOR ER l'OE BEPERKEND RET BESTAAN 
TE BETWISTEN VAN OM HET EVEN WELK BEWIJS 
VAN RET MISDRIJF. --'- VONNIS VAN VEROORDE
LING V ASTSTELLEND DAT UIT DE ELEMENTEN 
VAN DE BUNDEL EN DE DEBATTEN GEBLEKEN IS 

.DAT RET FElT BEWEZEN IS. BESLISSING 
WETTELl.TK GEMOTIVEERD. 

Beant·woorrzt op passende wijze de con
clu.sies wa.arin de belclaagde zich er toe 
beperlct het bestaan van om het even 
welk bew·ijs van het misdri.if te betwis
ten, het vonnis van veroordeHng dat 
Dast8telt flat nit de elementen van de 
1wndel en de clebatt()n geblelcen is dat 
het feit bewezen is (1). 

(DERWAEL.) 

ARREST, 

HE'l' HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 .Juni 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

Over het enig mWdel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 3 en 10 van 
de besluitwet van 14 November 1939, en de
rechten van de verdediging doordat het 
bestreden vonnis geen voldoend antwoord 
gegeven heeft op de conclusies waariri 
aanlegger aanvoercle clat de feiten niet 
bewezen waren : 

Overwegende dat in cle door hem voor 
de Correctionele Rechtbank neergelegde 
conclusies, aanlegger zich er toe beperkt 
heeft het bestaan te betwisten, van om 
het even welk bewijs, van het te zijnen 
laste gelegde misdrij f ; 

(1) Verbr., 10 October 1949 (A•·•·. Yerb1·., 
1950, biz. 67; Bull. en PAsrc., 1950, I, 72). 
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Dat llet bestreden vonnis op voldoende 
wijze de aangevoerde beweringen beant
woord heeft door vast te stellen dat << nit 
de elementen van de bundel en de debat
ten voor de Rechtbank gebleken is dat llet 
feit bewezen is » ; 

Dat llet middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de !mbstantH!le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

28 Januari 1952. - 26 kamer. - Vom·
zUte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. van Beirs. - GeUjklwiclende 
concl!ts·ie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 

le KAMER.- 31 Januari 1952 
1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 

BURGERLIJKE ZAKEN. - DIS!'OSITIEF. 
BESLISSING VAN DE RECHTER. - PLAATS IN 
DE TEKST VAN HET VONNIS. - ZONDER BELANG. 

2o ECH'l'SCHEIDING. - HooFDVORDERING 
VAN DE ECHTGENOOT. - BEI'ELSCHRIFT EEN 
VOORSCHOT TOT ONDERHOUD AAN DE ECHTGE
NOTE 'TOEKENNEND. - WEDEREIS VAN DE 
ECHTGENOTE. - ARREST DE ECHTSCHEIDING 
TEN NADELE VAN DE ECHTGENOOT TOESTAANDE. 
- ARRES'l' WEIGEREND UITSl'RAAK TE DOEN 
OVER DE EIS TO'l' UITKERING VAN HET BlJ 
ARTIKEL 301 VAN HE'l' BURGERLIJK WET
BOEK VOORZIEN ONDERHOUDSGELD. - ARREST 
BESLISSEND DA'l' HET VOORSCHOT TOT ONDER
HOUD DOOR HE'l' BEVELSCHRIF'T BEHEERST 
BLI,JFT. - ARREST HEBBENDE GEZAG VAN GE
WIJSDE EN Ul'l'VOERBAARHEID. - ARREST 
OVERGESCHREVEN DOOR DE AMBTENAAR VAN DE 
BURGERLIJICE STAND. - BESLAG ONDER DER
DEN DOOR DE ECH'l'GENOTE UITGEVOERD TEN 
EINDE IlETALING TE BEKOMEN VAN DE ACHTER
STALLIGE UITKERINGEN VAN HE'f NA DE OVER
SCHRIJVING VERVALLEN VODRSCHO'f TOT ON
DERHOUD. - GELDIGVERKLARING VAN HET 
BESLAG ONDER DERDEN Ol' GRDND VAN RET 
HIERBOVEN SAMENGEVA'f ARREST. -:-:-"" WETTE
LIJI(E RESLISSING. 

1o Maalct een llispositief 1tit, ellre besHs
sing van cle 1·echter, welke ook de plaats 
moue ·wezen llie zij in fle telcst ·van het 
vonn·is ·inneemt (1) . 

2o TV anneer, in de loop van een floor de 
echtyenoot ingestelcle procedure tot 
echtscheifling, aan lle echtgenote bij be
velschrift van cle voo1·zitte1· van de 
rechtbank een voorschot tot onflerho!tcl 
toe.qelcenfl wenl op g1·onfl van arti-

(1) Verbr., 2 Mei en 8 September 1949 (A1T. 
Fe1·br., 1949, biz. 283 en 499; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 319 en 572). 

!eel 268 van het B·u.rgm·lijlv W etboek 
(koninklijk besluit nr 239 van 7 Fe
bruari 1936, art. 7) en wanneer flaarna 
een yeza.q van yewijscle en uitvoerbaar
heifl hebbenfl an·est, op wedereis van de 
echtgenote, fle echtscheifliny ten naclele 
van de echtgenoot toestant, wei,qe1·encle 
v66r fle berechting van de hoofclvo1·fle-
1'inf! 11.itspraak te floen ovm· fle eis tot 
-nit leer-in{! van het bij artilcel 301 van 
het Ru.rgedijk lYetboelc voorziene oncler
honflsgelfl en beslissenfle flat het voor
schot tot onfleThoucl door het bevel
sch1'ift in kortyecli.ng beheerst zo1t blij
ven, ·is wetteUjlc het later .(/etvezen ar-
1'est dat, stennencl op het ee1·ste an·est, 
het beslaf! onlle1· clenlen oelfli,q ver
klaart hetwellc door de echt,qenote uit
,qevoerfl werfl ten einfle de betaling te 
belcomen 1!an fle achte1·stalli{!e uitlcerin
uen van het voorschot tot onderhmtd 
die vervallen zi.jn na fle oversclwijving 
van ·het an·est dat (le echtscheicling toe
kent (2). 

(VAN FLE'l'EHEN T. MATTHYS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 April 1950 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over de beide micldelen te zamen : llet 
eerste, schenciing van artikelen 212 (enig 
artikel van de wet van 20 Juli 1932), 227, 
268 (artikel 7 van het koninklijk besluit 
nr 239 van 7 Februari 1936), 301 van het 
Burgerlijk W etboek, doordat het bestre-· 
den arrest gelclig lleeft verklaarcl hetliti
gieuze beslag onder clerclen uitgevoetcl 
kraclltens llet bevelschrift van 13 Novemc 
ber 1946 waarbij aan verweerster een 
voorschot tot onderhoud wenl toegekend 
bij wijze van voorlopige maatregel in de. 
loop van het tot op heclen nog niet de
finitief berecllte echtsclleiclingsgeding flat 
aanlegger tegen haar had ingestelcl, be
slag dat uitgevoercl werd ten einde de be
taling te bekomen van achterstallige uit
keringen welke vervallen waren na 4 Juni 
1949, datum van de overscllrijving van een 
arrest van 23. October 1948 waarbij op de 
tegeneis van verweerster de eclltscheiding 
werd uitgesproken, clan wanneer llet voor-

. schot tot onclerlloucl in de lOOlJ van het 
echtscheidingsgeding worclt toegekend uit 
kracht van de op de echtelieden rustende 
verplichting elkander weclerkerig bij
stand te verlenen, en clienvolgens bij de 
ontbinding van llet huwelijk wegvalt om 
eventueel vervangen te worden door de 
uitkering tot onderlloucl waarin bij voren
gemeld artikel 301 wordt voorzien; het 
tweede, schending van artikelen 1il17, 1319; 

(2) Omtrent het gewijsde, zie volgend arrest. 
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1320, 1350 en inzonderheid 1350, 3°, 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, l4fi, 147 (ar
tikel 7 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 Maart 1936), 470 (artikel 22 van 
voormelcl koninklijk besluit), 545 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorclerhig, 
doordat bet bestrecleii arrest beslist dat 
het tussen partijen gewezen arrest van 
23 October 1948, hetwelk gezag van ge
wijsde en uitvoerbaarheid heeft verkre
gen, om reclenen welke van het dispositief 
van hetzelve onafscheidbaar zijn, ten be
hoeve van aanlegster de titel heeft ge
hanclhaafd welke het bevelschrift van 
13 November 1946 uitmaakte waarbij het 
litigieuze voorsehot tot levensonderhoucl 
werd toegekend, dan wanneer het arrest 
van 23 October Hl48 enkel beslist dat er 
geen grond is om thans over de door aan
legster ingestelde eis tot uitkering van 
een onderhoudsgelcl uitspraak te doen, 
waaruit volgt dat de rechters over de 
grond het geloof hebben geschonclen clat 
aan de vermeldingen van het arrest van 
23 October 1948 rlient gehecht en llet ge
zag en de uitvoerbaarheicl van deze beslis
sing miskencl hebben : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
deugdelijk en geldig verkla art een door 
verweerster Matthys nitgevoerd beslag 
onder derden tot waarborg van de kwij
ting van achterstallige uitkeringen tot le
vensonderhoucl, welke vervallen waren na 
4 Juni 1949, datum van de oversehrijving 
van de eclltscheiding welke zij op we
dereis tegen aanlegger Van Fleteren had 
bekomen; 

Dat het bestreden arrest vaststelt dat 
de voorzitter van de Rechtbank, in de 
loop van de door aanlegger ingeleide 
hoofdvordering, bij bevel in kort gedlng 
van 13 November 1946 aan verweerster 
Matthys een uitkering tot levensoncler
hoUd heeft toegekend en dat deze hoofd
vordering nog immer aanhangig is ; 

Dat het arrest insgelijks vaststelt dat 
het Hof van beroep te Brussel, bij arrest 
van 23 October 1948 nitspraak doende 
over een door aanlegster Matthys inge
volge artikel 301 van het Burgerlijk Wet
boek ingestelcle eis tot uitkering ·van een 
onderhoudsgeld, verklaard heeft clat de 
omtrent deze uitkering te nemen beslis
sing afhing van de berechting van de nog 
steeds aanhangige vordering van aanleg
ger Van Fleteren ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing steunt hierop dat dit arrest 
van 23 October 1948, om reclenen welke 
van het dispositief onafscheidbaar zijn, 
beslist heeft dat de toestand tussen par
tijen, wat betreft de kwijting van de uit
kering tot levensonderhoud waarop ver
weerster beweercle recht te hebben, door 
het bevel in kort geding van 13 November 

1946 beheerst zou worden, en dat aldus de 
titel welke dit bevel te haren behoeve uit
maakt gehandhaafd is geweest, vermits 
het arrest van 13 October 1948 gezag van 
gewijscle en uitvoerbaarheid heeft ver
kregen; 

Overwegende da t door het tweede mid
rlel het bestreden arrest wonlt verweten 
het gezag · van het gewijsde waarmede 
het arrest van 23 October 1948 is bekleed 
en het geloof clat aan zijn vermelclin• 
gen client gehecht te hebben geschonden, 
naarclien clit arrest enkel zou geoordeeld 
hebben dat er geen grond is om thans 
over de eis tot uitkering van een onder
houdsgeld uitspraak te doen; 

Overwegende dat de wet de plaats niet 
bepaalt waar het dispositief en de moti
vering in de vonnissen en arresten beho
ren vermeld te worden; dat al wat de 
rechter beslist ten aanzien van het hem 
onderworpen geschil een dispositief uit
maakt; dat de reclenen welke de rechter 
tot staving zijner beslissing inroept, mo
tievrn zijn; cla t van het dispositief dee! 
uitmaken alle vermeldingen welke nodig 
zijn om het te begrijpen en de draag
wijclte er van nacler te omschrijven; 

Overweg·encle clat het arrest van .23 Oc
tober 1948 ten deze in fine verklaart 

<< ••• zegt dat er geen groncl is om thans 
ove1· de eis tot uitkering van een onder
llouclsgeld uitspraak te doen 11, en daar
voren « clat de uitkering van een oncler
houdsgeld geregelcl blijft zoals ten deze 
wrnl beschikt bij het beyel van 13 No
vember 1946, voorlopige maatregel ge
nomen in de door Van Fleteren inge
stelcle vordering 11 ; da t het slechts zal mo
gelijk zijn met voile kennis van zaken 
over de eis tot uitkering van een onder
houclsgelcl uitspraak te doen na de be
slissing over de eis tot echtscheiding van 
Van Fleteren 11 ; 

Overwegende dat nit deze bewoordingen 
blijkt clat, waar het arrest van 23 Octo
bet 1948 beslist clat er geen grond is om 
over de eis tot nitkering van een onder
lloudsgeld nitspraalr te doen, het als re
den daarvan opgeeft clat verweerster 
recht heeft op de haar bij het bevelschrift 
in kort gecling toegewezen uitkering; 

Overwegencle dat deze vermelcling welke 
noodzakelijk is om de draagwijdte van 
het dispositief op te vatten, een integre
rend deel er van uitmaakt ; 

Overwegende clerhalve dat, door te 
steunen op het ingeroepen arrest van 
23 October 1948 hetwelk door aanlegger 
niet wordt bestreden en waarvan het ge
zag van gewijsde zaak alsmede de uit
voerbaarheid door hem niet betwijfeld 
worclt, het bestreclen arrest zijn beslis 
sing gerechtvaardigd heeft; 

W aaruit volgt clat de middelen niet ge
grond zijn ; 
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Om cleze reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoecling van 150 frank jegens 
verweerster. 

31 Januari 1952. - 1• kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slng,qever, H. de Olippele. - Gelijk
l7tidende aonalusie, H. Oolard, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
della Faille d'Huysse. 

le KAMER.- 31 Januari 1952 

1° GFJWI.JSDE. - VooRWAARDEN. 
2° ARBEIDSONGEV AL. OvEREEN-

KOMST DOOR DE VREDERECHTER BEKRACH
TIGD. - VORDERING TOT NJETIGVERKLAHING 
DOOR DE VERZEKERAAR INGESTELD. - DWA
LING OMTRENT DE PERSOON. - 0NWETEND
HEID DAT HET SLACHTOFl<ER DOOR DE BEZET
TENDE J\IACHT OPGEVORDERD WERD EN DAT DE 
WE'fGEVING BETREFFENDE DE BURGERLI.TKE 
OORLOGS,~LACHTOFFERS OP HET ONGEVAL DIENDE 
TOEGEPAST. - VONNIS DE VOUDERING NIET 
ONTVANKF;LIJK VERKLAREND, DE DWALING NIET 
VERSOHOONBAAR ZIJNDE. - VONNIS ERKEN
NEND DAT DE UJTKERINGEN EEN OORZAAK HAD
DEN. - NIEUWE VORDERING OP DEZELFDE ON
WETENDHEID GEGROND. - NIEUWE VORDERING 
STREKKENDE TOT DE VASTSTELLING DAT GENER
LEI VERPLICHTING OP DE VERZEKERAAR WOOG 
ALSOOK 'l'OT 'l'ERUGllEI'ALING VAN HE'l' BEWEERD 
NIET-VERSCHULDJGDE. - EJxCEPTIE VAN GE
WI.JSDE ZAAK KUNNENDE WETTELIJK OPGE
WORPEN WORDEN. 

1 o Orn te beslissen of de ewaeptie vnn ,qe
wijscle znnk lwn worden nnn.qenornen, 
dienen de rwonrlbestanddelen van beirle 
1·eahtsgedingen in overweging te wo1·den 
,qenornen en client e1· te worden nage
gaan of de nie1twe aanspraak lcnn W01"
den nnngenornen zonde1· dnt dnnnloor 
het door de vroegere beslissip,g toege
lcend voordeel wo1·de te niet gedann (1). 
(Burg. Wetb., art. 1351.) 

2° TV nnneer de verzelce1·nm·, die rnet de 
1·echtverlwijgenclen vnn het slnahtofje1· 
vctn een n1·beidsongevnl een cloor de v·re
de?·eahter belc1·nahtigcle overeenlcornst 
gesloten hnd, de nietigve1·Jclnrin.q vnn 
die overeenlwmst vo·rde1·t, op [J1'0nd vnn 
cle onwetendheid wnn1·in hij verlceenle 
dnt het slnahtofjer cloo1· de bezettenrle 
ove1·he·id opuevordercl wns geweest en 
dat de wetueving beti·etfencle cle btwge1·-

(1) Verbr., 22 April 1926 (Bull. en PAsrc., 
1926, I, 342) en 15 Januari 1942 (ibid., 1942, 
I, 12); DE PAGE, '!'1·aite elem. de droit civil 
belge, bel. III, n' 960. Raadpl. oak het vorig 
arrest. 

lijlce oorlousslnahtofje1·s op het onuevnl 
diencle tOe[Jepast, e1·lcent het vonnis, wellc 
de dwaling van de verzekernnr niet verc 
schoonbanr en dezes vonle1·ing niet ont
vanlcelijlc verlclnart, dat cle 1tit lcmaht 
vnn cle ove1·eenlcomst ve1Tiahte ttitke1"in
gen een oo·rznnlc hadclen en belet dit 
vonnis het insteUen vnn een nie1twe vor
der·inu, uegmncl op clezelfde onwetencl
he·id en st1·elclcencle, dit mnnl, tot de 
vnststelUnu dnt op cle verzelceran1· ge
nerlei ve1·pliaht'inu tot tentglietaling 
vnn het beweenl n·iet-versohulcligde 
woo g. 

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ CC L'ESCAUT Jl, 

T. AINER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 October 1!149 door het Hof 
,van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste micldel, schending van 
artikelen 1109, 1110, 1134, 1135,.1235, 1319, 
1320, 1322, 1351, 1376, 1377, 1378 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet 
en van het geloof dat client gehecht aan 
de geclinginleidencle exploten van 15 Fe
bruari 1947 en 6 Juli 1943, en aan de door 
aanlegster v66r het hof van beroep gena
men conclusies, waarbij zij verwees naar 
de conclusies genomen v66r de eerste 
rechter en naar het vonnis dat de 11 April 
1946 tussen partijen door de Rechtbank te 
Tongeren werd gewezen, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de vor
dering· van aanlegster niet ontvankelijk 
was om reclen van het gezag van het ge
wijscle waarmede het vonnis van de Recht
bank te Tongeren van 11 April 1946 be
kleecl is, dan wanneer aanlegster in haar 
eerste vordering op grondslag van arti
kel 1110 van het Burgerlijk Wetboek we
gens dwaling omtrent de persoon de nie
tigheid had ingeroepen van een overeen
komst bekrachtigd door de vrederechter 
te Zichen-Zussen-Bolcler, overeenkomstig 
artikel 26 van de samengeschakelde wetten 
over het herstel van de arbeidsongevallen, 
en het vonnis van 11 April 1946 er zich 
bij bepaalcl had te beslissen dat uit deze 
dwaling geen nietigheid voortvloeicle, ter
wijl aanlegster in de tweecle vorclering om 
nietigverklaring van bedoelde overeen
komst Imd verzocht, daartoe inbren
gencl clat aan deze geen oorzaak ten 
grondslag lag, en gevolglijk had geeist 
dat haar de niet verscht'tldigde gelden zou
den worden terugbetaald welke zij aan 
verweerster had uitgekeerd, ten deze 
steunencl op artikelen 1235, 1376 en 1378 
van het Burgerlijk Wetboek, dan wanneer 
het gezag van het gewijsde niet mocht 
worden ingeroepen tegen een eis welke 
ongetwijfelcl tegen clezelfde partij was ge
richt maar niet dezelfde oorzaak had, ver-
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mits de oorzaak van de eerste vordering 
de dwaling omtrent de persoon was, ter
wijl de tweede vordering berustte op het 
·ontbreken van oorzaak van de overeen
komst en op het niet-verschuldigd zijn 
van de uitkeringen : 

Overwegende dat de gemeente Lanaken 
met aanlegster een verzekeringscontract 
had gesloten betreffende de arbeidsonge
vallen die haar personeel arbeidend aan de 
wegwerken, het onderhoud van de water
lopen en de andere gelijkaardige voor haar 
rekening uitgevoerde werken zouden kun
nen overkm1;1en; dat, nadat de genaamde· 
.Joseph Graeven, welke belast was met de 
becliening van de sluis te r,anaken, in de 
loop van zijn taak van toezicht in het 
kanaal verdronken was, aanlegster met 
verweerster, handelende zo in haar per
soonlijke naam dan als moeder van haar 
twee minderjarige kincleren, op 18 J\llaart 
~1942 een door de vrederechter van het 
kanton Zichen-Zussen-Bolder, bekrach
tigde overeenkomst sloot waarbij aan de 
rechtverkrijgenden van het slachtoffer de 
bij de wetgeving over de arbeidsongeval
len bepaalde vergoedingen werden toege
~wezen; 

Overwegende dat aanlegster, vernomen 
11ebbende dat het Ministerie van financHln 
de sluiswachters als door de bezettende 
overheid opgevorderden beschouwde en 
achtte dat in geval van ongeval of ziekte 
de wetgeving betreffende de burgerlijke 
-oorlogsslachtoffers diende toegepast, tegen 
de gemeente Lanaken en verweerders een 
-eerste vordering instelde, gegrond op dwa
ling omtrent de persoon, ten einde de 
-overeenkomst gesloten v66r de vrederech
ter te Zichen-Zussen-Bolder nietig en van 
gener waarde te horen verklaren en zich 
-er toe te hm·en veroordelen haar hoofde
lijk de som terug te betalen van 
107.561,73 frank welke zij bij de maat
:Schappij << La Royale Beige >> had gestort 
om aan de weduwe en de kinderen van 
11et slachtoffer de uitkering van de rente 
te verzekeren; clat de Rechtbank te Ton
geren, bij vonnis van 11 April 1946 het
welk in kracht van gewijsde is gegaan, 
besliste dat de dwaling waarin aanlegster 
voorgaf vervallen te zijn niet verschoon
baar was en dienvolgens de vordering niet 
ontvankelijk verklaarde; 

Overwegende clat de verzekeringsmaat
schappij << L.'Escaut >> vervolgens t~gen 
weduwe Graeven en haar kinderen een 
tweede vordering aanhangig maakte, ge
grond op artikel 1235 van het Burgerlijk 
W etboek, ten einde te horen zeggen voor 
recht dat aanlegster generhande verplich
ting jegens verweerders heeft en dezen 
hoofdelijk er toe te horen veroordelen de 
ten onrechte ontvangen sommen welke 
voorlopig op 25.000 frank worden ge
raamd, terug te betalen; dat de -Recht-
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bank te Tonger·en en daarna het Hof van 
beroep te Luik de door verweerders opge
worpen exceptie van ..gewijsde zaak aan
namen en de tweede vordering niet ont
vankelijk verklaarden; 

Overwegende dat aanlegster beweert dat 
het bestreden arrest ten onrechte deze 
exceptie heeft aangenomen omdat beide 
niet dezelfde oorzaak hadden, naardien 
de eerste steunde op dwaling omtrent de 
persoon en de tweede op het ontbreken 
van een oorzaak van de overeenkomst en 
het niet-verschuldigd zijn van de krach
tens deze overeenkomst verrichte uitbeta
lingen; 

Overwegende dat, om te oordelen of de 
exceptie van gewijsde zaak kan worden 
aangenomen, de grondbestanddelen van 
beide rechtsgedingen dienen in overweging 
te worden genomen en er dient nagegaan 
te worden of _de nieuwe aanspraak kan 
worden aangenomen zonder dat daardoor 
het door de vroegere beslissing toegekend 
voordeel worde te niet gedaan; 

Overwegende dat de Rechtbank te Ton
geren, door bij haar vonnis van 11 April 
1946 te beslissen dat de dwaling begaan 
door aanlegster, waar zij het aan Joseph 
Graeven overgekomen ongeval als een 
door het verzekeringscontract gedekt ar
beidsongeval aanzag, niet verschoonbaar 
was, en door deswege de vordering af te 
wijzen welke aanlegster had ingesteld ter 
vernietiging van de overeenkomst waarin 
de herstelvergoedingen waren bepaald, 
ipso facto erkend heeft dat de betaling een 
oorzaak had en dat de gelden tot uitbe
taling waarvan aanlegster zich had ver
bonden, verschuldigd waren; dat, toen de 
verzekeringsmaatschappij << L'Escaut >> 
door haar tweede vordering beoogde te 
doen vaststellen dat generlei verplichting 
op haar woog, alsmede dat de door haar 
verrichte betalingen niet verschuldigd wa
ren, zoncler zich te dien einde op een an
dere oorzaak van nietigheid van de ten 
processe behandelde overeenkomst te be
roepen dan de beweerde dwaling orntrent 
de persoon van het slachtoffer, zij het ge
recht er om verzocht een beslissing te wij
zen welke in tegenspraak met het vonnis 
van 11 April 1946 zou geweest zijn en 
waarcloor aan verweerclers, bij ontstente
nis van enige nieuwe oorzaak van nietigc 
heid, de door dit vonnis- toegekende voor
delen zouden worden ontnomen; 

Overwegende dat daaruit volgt clat het 
bestreden arrest, verre van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen te hebben 
geschonden, ze juist heeft toegepast; 
clat het middel clerhalve niet gegroncl is ; 

Over het tweede middel, schending van 
artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, 
doorclat het bestreden arrest beslist heeft 
dat aanlegster, om gerechtigd te zijn tot 
cle terugvordering waarin cleze wetsbepa-

.. 



ling voorziet, had dienen te bewijzen dat 
de uitkeringen niet verschulcligd waren 
en dat zij ter oorzake van een dwaling 
hauden plaats gevonclen, doonlat het ver
volgens beslist heeft dat de eerste dezer 
voorwaarden in zake niet vervuld was om 
de reden dat de uitkeringen welke aan
legster terugvorderde een juridische oor
zaak haaden, te weten de verplichting ze 
te verrichten, welke verplichting tot stand 
gekomen was door een in 1942 tussen JJar
tijen gesloten overeenkomst en cloordat zij 
bijgevolg niet onverschuldigd waren, dan 
wanneer het arrest vastgesteld had dat 
aanlegster zich op het niet-bestaan van be
wuste overeenkomst beriep, dan wanneer 
het <lus, om te beslissen dat de litigieuze 
uitkeringen. niet onverschuldigd waren, 
niet volstond vast te stellen dat zij uit 
kracht ener overeenkomst waren verricht 
geweest, en dat enkel de voorafgaande 
vaststelling van de geldighei<l der over
eenkomst het arrest had kunnen in staat 
stellen te besluiten clat geen onverschul
digde betaling had plaats gevonclen, dan 
wanneer, ten slotte, het arrest, door tot 
rechtvaardiging van de terugvordering 
van bet onversclmlcligde te eisen dat de 
solvens de uitbetaling ter oorzake van een 
(!waling hebbe verricht, aan artikel 1235 
een l'ereiste ht>Pft toegevoegcl dat bet niet 
bebelst : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat · het bestreden arrest, 

door de exceptie van gewijsde zaak aan te 
nemen welke was afgeleid uit het vonnis 
van 11 April 1946 waarbij <le vordering 
tot vernietiging van de op 18 Maart 1942 
gesloten overeenkomst als niet gegrond 
werd verworpen, impliciet de gelcligheid 
van deze overeenkomst lleeft aangeno
men; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het dispositief van het 

bestreden arrest wettelijk gerechtvaar
digd is door het enkel aannemen van de 
exceptie van gewijsde zaak, en dat der
halve de beschouwingen van het hof van 
beroep betreffende de voorwaarden waar
van het instellen van de eis tot terugvor
clering van het niet-verschulcligde afhan
kelijk is overtollig zijn; 

Da t het midllel, in zover het deze be
schonwingen critiseert bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

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

31 Januari 1952. -1° kamer. - Voorzit
ter, H. Lonveaux, eerste voorzitter. -
Versla.qgever, H. Smetrijns. - GelijkMti-

dende concl·usie, H. Colard, advocaat-ge
neraal. Pleiters, HH. Struye en De
meur. 

le KAMER.- 31 Januari 1952 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- VOR:I.L - BURGERLIJKE ZAKEN. - AAN
DUIDING VAN EEN WE'J'SBEPALING DIE ZOU GE
SCRONDEN ZIJN GEWEEST, WARE RET ~HDDEL 
GEGROND. - SCRENDING VAN AARD DE VERBRE
KING VAN RET BESTREDEN DISPOSITIEF MEDE 
TE BRENGEN. - VOLDOENDE AANDUIDING. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOJVIST ONTSTAAN). 
- GEBREK VAN DE ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN 
DEWAKING REEFT. - BEWIJS VAN IIET GE
BREK UIT DE WERKING ZELVE VAN DE ZAAK 
AFGI,LEID. - 0NWETTELIJKE BESLISSI!\'G. 

1° Voldoet ctnn artilcel 9 van cle wet van 
25 Febru.a'l"i 1925, in zover het in cle 
voo1·zimvin.11 cle CbU'nfl·nid'ing vereist van 
cle wetsbepnl'ingen, waa1·van cle schen
ll'ing in.oemepen worclt, het miclclel flat 
een wetsbepalinrJ aanrl1thlt cUe zou. ae-
8Chonrlen rJ6·weeNt zijn, ·ware het micldel 
.rJe.qmncl, ·iucUen clle schemUna van awrfl 
is lle verlirek'i-ll{f van het bestrerlen ll·is
positiet rnecle te b1·engen (1). 

2° Het bewijs van het {Jeb-rek van cle zaak, 
die een schacle vemorzaakt heejt, en 
van de ve·rantwoonlelijkheicl van lle
{Jene clie de za~.~:lc oncler zijn bewalcing 
heejt, lean niet 1t'it cle werlC'inrJ zelve van 
de zaalc ajgeleicl wo1·clen; cle ornstanclig
heid clat de l·uchtllntlc·remrnen van een 
m·achtwagen n·iet h,ebben lc·unnen dienen 
tot het .no·nnaal {Jebl"'ltilc waa'/"toe zlj_ be
stemcl waren en clat men e·r van ver
wachtte, volstaat niet om te bewijzen 
dat ([·ie 1'e·rnmen lloo·r een {Jeb1'elc aange
tast 1onren (2). (Burg. Wetb., arti
kel 1384.) 

(DIENST VAN RET SEQUESTER, T. 'l'RYSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 .Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het tweede middel, schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 1315, 1317, 1319, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek : 1° doordat het 
bestreden arrest verklaart dat tot toepas
sing van artikel 1384 van het Burgerlijk 

(1). Verbr., 1 December 1949 (Arr. Verbr., 
1950, blz. 184; Bull. en PASIC., 1950, I, 201); 
13 Juni 1950 (A1-r. Verbr., 1950, biz. 639; Bull. 
en PASIC., 1950, I, .726). 

(2) DE PAGE, 'l'raite tHem. de droit civil belge, 
bd. II, n' 1002. 
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Wetboek « vereist is dat als gebrek van 
de zaak worde bestempeld iedere tekort
koming, iedere staat, iedere werking er 
van welke belet dat zij cliene tot het 
normaal gebrnik waartoe zij bestemd is 
en dat · er van wordt verwacht )), en het 
gebrek van de zaak in het voorliggend 
geval bewezen verklaart cc door de wer
king zelve van de zaak vermits de lncht
drnkremmen van de vrnchtwagen niet 
hebben knnnen dienen tot het normaal ge
brnik waartoe zij bestemd waren en dat 
er van verwacht werd ''• dan wanneer de 
werking van de zaak het gebrek er van 
niet kan nitmaken maar eventneel slechts 
het gevolg er van kan zijn, vermits zij 
evengoed aan andere oorzaken kan toe te 
schrijven zijn : het toeval, een persoon
lijke font of een font van een aange
stelde, enz., zodat de ondoeltreffende 
werking van de lnchtdrnkremmen van de 
litigienze vrachtwagen onder andere aan 
deze oorzaken kan worden toegeschreven; 
2° doordat het bestreden arrest na er op 
te hebben gewezen dat het gebrek van de 
zaak door redenering kan worden aange
toond, wat jnist is, verklaart dat in zake 
bet bewijs er van is gelever(\ door de 
gronden welke de eerste rechter daartoe 
door nitschakeling beeft verstrekt, alzo 
dezes redenen overnemend om aan te ne
men dat het gebrek der zaak bewezen is, 
dan wanneer het beroepen vonnis vier hy
pothesen opg·eeft welke al de mogelijke oor
zaken van het niet werken van de kwes
tienze remmen zonden nitmaken : a) on
doelmatigheid der remmen om te werken 
in de omstandigheden van het li tigienze 
vervoer, een font nitmakende begaan door 
de persoon die de vrachtwagen voor dit 
vervoer ingezet had; l!) het niet normale 
werken der remmen ten gevolge van het 
niet-onderhonden er van, een font nitma
kende van de persoon die gelast was voor 
dit onderhond zorg te dragen; c) een ge
brek aan een onderdeel hetwelk niet voor
af kon ontdekt worden, en dat het gebrek 
van de zaak nitmaakt; d) een van bniten 
nit inwerkende handeling zoals cle font 
van een derde welke verantwoordelijkheid 
nitslnit, en enkel de vierde dier hypothe
sen weert, de tweede daarentegen be
schonwend als altlmns gedeeltelijk ge
rechtvaardigd cloor het desknndig onder
zoek, zodat cle verwijzing van het arrest 
naar de bewijsgronden welke de eerste 
rechter door nitschakeling verstrekt, de 
veroordeling niet rechtvaardigt - wel in
tegendeel - welke in bet bestreden arrest 
nitslnitend op het gebrek van· de zaak 
gestennd is : 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heicl, afgeleid hieruit dat in de tekst nm 
het micldel geen schending van artikel1384 
van het Burgerlijk Wetboek wordt inge
roepen, dan wanneer bij dit middel de 

rechter over de grond wordt verweten een 
veroordeling niet te hebben gerechtvaar
digd welke op het gebrek van de zaak 
gegrond was : 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt niet miskend te 
hebben dat de verantwoordelijkheid 
omschreven bij artikel 1384 van het Bnr
gerlijk Wetboek ten aanzien van de 
schade veroorzaakt door de werking van 
de zaken die iemand onder zijn bewaking 
heeft op het bestaan van een gebrek van 
de zaak is gegrond, doch dat het, ofschoon 
het aanneemt dat deze voorwaarde moet 
vervnld zijn, verznimd heeft wettelijk het 
bestaan van dit gebrek vast te stellen, dit 
wil zeggen het grondbeg"insel terzake van 
bewijsvoering te hebben geschonden het
welk is vervat in artikel1315 van het Bnr
gerlijk Wetboek, volgens hetwelk hij die 
het herstel van een schade vordert het 
nanwezig zijn van de wettelijke grond
slagen der vordering client te bewijzen 
ofwel de rechter zelve deze grondslagen 
client vast te stellen; dat voor zoveel het 
middel bij wijze van gevolgtrekking de 
schending van artikel 1384 van het Bnr
gerlijk Wetboek duet gelden, in de tekst 
van het middel waar het de aan het arrest 
verweten feiten vermeldt nader bepaald 
wordt dat deze ten gevolge hadden cc de 
toepassing van artikel 1384 van het Bnr
gerlijk Wetboek '' te rechtvaardigen; 

Dat de schencling van deze bepaling 
aldus door het middel impliciet wordt 
aangegeven; ~ 

Dat de exceptie van niet-ontvai'lkelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Over het middel, eerste onderdeel : 
Overwegende dat om het bestaan van 

een gebrek van de zaak te bewijzen het 
bestreden arrest eerst vaststelt dat cc het 
bestaan van het gebrek van de zaak in 
zake genoegzaam naar recht wordt be
wezen door de werking zelve van de zaak, 
verinits ·de lnchtdrukremmen van de 
vrachtwagen niet hebben knnnen dienen 
tot het normaal gebrnik waartoe zij 
bestemd waren en dat men er van ver
wachtte ''; 

Overwegende dat de onvoldoende nor
male doelmatigheid van de remmen van 
de vrachtwagen op het ogenblik van het 
ongeval niet noodzakelijk het bestaan van 
een gebrek inslnit; dat deze werking 
der remmen ook nog kan voortvloeien nit 
andere oorzaken, zoals een verkeerde ma
IH.euvre van de bestnurder, een toeval of 
de te zware lading van de vrachtwngen; 
?bat het bestreden arrest derhalve, hf't 

bestaan van een gebrek der zaak niet wet
telijk door <le llierboven overgPnom<>n re
deu heeft gemotiveenl : 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

subsicliair verklaart c< tlat boven<lien het 
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bestaan van een gebrek van de zaak het
welk door redenering en gevolgtrekking 
kan worden vercluiclelijkt, mede bewezen 
is door de bewijsgronclen welke de eerste 
rechter door uitschakeling verstrekt >>; 

Overwegencle clat, in strijcl met deze 
verklaring, de eerste rechter het bestaan 
van het gebrek cler zaak noch bewezen 
heeft noch getracht heeft te bewijzen 
door bij uitschakeling te recleneren; 

Dat immers de eerste rechter, na de vier 
oorzaken te hebben opgesomd welke vol
gens hem de werking cler remmen ondoel
treffend zouden hebben kunnen maken, ai
leen de vierde weert, te weten die van het 
aan de handeling van een derde te wijten 
toeval, maar clat het het mogelijk bestaan 
van de andere aanneemt, namelijl>: : 1° de 
schul<l van de persoon welke de vrachtwa
gen heeft ingE>zet voor een vervoer waar
voor de remmen _niet krachtig genoeg 
aangewend waren; 2° het onvoldoende 
onderhouclen van de remmen, wat een font 
uitmaakte van de persoon welke gelast 
was voor clit onderlwucl zorg te dragen; 
Bo het gebrek aan een onderdeel hetwelk 
niet vooraf kon worden ontdekt, wat het 
gebrek van de zaak uitmaakte ; 

Dat de eerste rechter, door vast te stel
len dat aanlegger in elke clier clrie onder
stellingen voor de gevolgen van h et onge
val verantwoordelijk is, zijn beslissing bij 
toepassing van artikelen 11!82, 11!83 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek motiveert; 

Dat aldus, in de redenering van de 
eerste ·rchter, het gebrek der zaak verre 
van ee uitgemaakt feit blijkend te zijn 
waardoor de verantwoordelijkheid zou ge
rechtvaardigcl worden, enkel als een der 
onclerstellingen aangemerkt wordt; 

Dat het bestreclen arrest clerhalve, bij 
verwijzing naar het beroepen vonnis, 
evenmin het bestaan vaststelt van een ge
brek der zaak hetwelk tot verantwoorcle
lijkheid aanleiding zon geven; 

Dat er uit volgt dat het bestreclen ar
rest de in het micldel aangecuicle wetsbe
palingen heeft geschonden; 

Om deze reclenen, en zoncler clat er 
grond zij om het eerste middel te onder
zoeken, verbreekt het bestreclen arrest; 
beveelt dat onclerhavig arrest zal wonlen 
overgeschreven in de. registers van het 
Hof van beroep te Lufk en clat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; veroorcleelt ver
weerclers tot de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

31 Januari 1952. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkltt.i
dende conclusie, H. Colard, aclvocaat-ge
neraal. - PleUers, HH. della Faille 
d'Huysse en Simont. 

26 KAMER. - 4 Februari 1952 
HOGER BEROEP. - MILI'l'IE. - ECHT

VERKLARING VAN DE HAND'l'EKENING VAN 
DE MILICIEN. - DIENT TE GESCHIEDEN VOOR 
RET TOEZENDEN VAN DE AKTE VAN BEROEP AAN 
DE l\i[INISTER VAN JllNNENLANDSE ZAKEN. -
LATER HERRENNEN VAN ZIJN HANDTEKENING 
DOOR DE APPELLANT. - KAN DE ECHTVERKLA
RING NIET VERVANGEN. 

De echtve1·lcla.1··ing van cle, ltandteken·inq 
·van de miUcien, (l'ie hoyer liemep tegen 
een beslissing van de miUUeraad instelt, 
(lient te rJeschieden v661" het toezenden 
van de alcte van beFoep awn de 1lUn-iste·r 
van binnenlandse zalcen; een later her
lcennen van zijn hwn(ltelwninu doo·r (le 
appellant lcnn het ontlwelcen cleze1· fol·
maliteit niet goeclma.ken (1). (Kon. besl. 
van 15 Februari 191!7, art. 22; kon. besL 
van 29 Juli 1937, art. 18.) 

{KES'l'EliiONT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 October 1nG1 door de Hoge 
Militieraad gewezen; 

Over het enig midclel : schencling van 
artikel 18 van het koninklijk besluit van 
29 Juli 1937, genomen ter uitvoering van 
artikel 22 van !let koninklijk besluit van 
15 Februari 1937 houdencle samenschake
ling van de wet op de militie, de werving ' 
en de clienstverplichtingen, doorclat de 
bestreden beslissing ten onrechte het door 
aanlegger tegen een beslissing van de mi
litieraacl ingestel<l huger beroep niet ont
vankelijk heeft verklaarrl om de reden 
dat de handtekening van appellant oncler
aan de akte van beroep niet echtverklaarci 
was, clan wanneer de vervulling van cleze 
formaliteit niet op straffe van nietigheicl 
bij de wet vereist is en <ln n wanneer de 
Hoge Militieraad, vermits aanlegger per
soonlijk voor dit gerecht is verschenen, 
zich er van heeft kunnen vergewissen clat 
de akte van beroev inderclaacl door hem 
ondertekentl wercl, zoals hij staancle 
hield : 

Overwegende dat, buiten het ten deze 
.vreemde geval van weigering door een lid 
van het schepencollege om bewuste forma
liteit te vervullen, de eclltverklaring van 
de hancltekening van de milicien sub
stantieel is;- uat, naardien zij van open
bare or de is, de be paling· waar bij cleze 
formaliteit wordt voorgeschreven op 
straffe van nietiglleicl client te worden na
gekomen; 

Overwegencle clat llet herkennen door de 
--------------

(1) Raadpl. verbr., 5 · Kovember 1951 (A1·1·. 
T' e1·b1·., 1952, blz. 101; Bull. en PAsiC., 1952, 
I, 110). 
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milicien van ZlJn handtekening v66r de 
Hoge Militieraad, het ontbreken dezer 
formaliteit niet kan goedmaken; 

Dat immers, zo uit artikel 22 van het 
koninklijk besluit van 15 Februari 1937 
als nit artikel 18, littera 0, van het ko
ninklijk uitvoeringsbesluit van 29 Juli · 
1g.37 blijkt dat het hoger beroev enkel 
ontvankelijk is indien de handtekening 
van de appellant v66r het toezenden van 
de akte van beroep aan de Minister van 
binnenlandse zaken echtverklaard is' ge
weest ofwel indien onderaan de akte ap
pellant de vaststelling van de weigering 
van het lid van het schepencollege heeft 
vermeld; 

Overwegende dat geen der onderdelen 
van het mid del naar recht opgaat; 

En overwegende dat de beslissing wette
lijk is; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

4 Februari 1952. - 26 kamer. -· V oor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Versla_q
g~ver, H. Belpaire. - Gelijlclttidenile con
clus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 4 Fehruari 1952 

1° GENEESKUNDE. - 0RDE VAN DE APO
THEKERS. - TUCHTVORDERING. - VQ6R DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 19 MEl 
1949 BEGANE l•'OUT. - VOORWAARDEN VOOR 
DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING. 

2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- TERUGWERKENDE KRACHT. - STRAF
MAATREGELEN. - FElT BEGAAN VOOR DE IN
WERKINGTREDING VAN DE WET W AARBIJ DIE 
STRAFMAATREGELEN INGEI'OERD WERDEN. -
LATER ONTSTANE GEVOLGEN. - NEMEN VAN 
EEN S'l'RAFMAATREGEL. - GEEN TOEKENNING 
VAN TERUGWERKENDE KRACHT AAN DE WET. 

3° GENEESKUNDE. - ORDE DER APO
'l'HIGKERS. - WET VAN 19 lVIEI 1949, AR'l'I
KEL 6. - STRAFMAA'l'REGEL NIET VERMO
GENDE GEGROND 'l'E ZIJN OP EEN REDEN IN \'ER
RAND MET DE POLI'l'IEK. - ZIN VAN DEZE 
TERMEN. 

4° VERBREKING. - MIDDEL AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN. - BESLISSING VAN DE GE
MENGDE RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 
riER APO'l'HEKERS. - VooRZIE~ING 'lNTVANKE
LIJK. - J\IIIDDEL MOGENDE AMBTSHALVE DOOR 
HET HOF OPGEWORPEN WORDEN. 

1° De t·ncht'U01'de'l'in{f 1Jerloeld 1Ji:i de wet 
van 19 Me·i 1949, tot opi"ichting van de 
Onle iler apothelcers, is ont·vankel-ijlc 
zelfs 011 gronrl van' een v661- rle inwe1·
lcingt1·euing van rle wet begane fo7tt, 
wanneer de gevolgen van die fou.t sedert 
ilie inweTlcingt·rerlin[J zi:in ontstaa.n of 

lilijven vorl1'tbestaan (1). (Wet van 
19 Mei 1949, art. 5.) 

2° Kent geen tentgwerlcenrle Tc1·acht toe 
aan de wet van 19 11Je·i 1949, tot opi'ich
tin[J van rle Or de ile1· apothelcers, rle 
beslissing rlie een 1Jij il·ie wet 1Jedoelde 
st1·atmaatregel toepast op g'/'Onrl van een 
feit lie[Jaan v661' rle inwe1·lcingtreding 
vwn cle wet, maar waa1·van de f!CVOl[Jen 
nncle-rhand zijn ontstarm of 7Jlijven be
stnan (2). 

3° Is niet ge[Jroncl op een 1·eden in ver
bwnd met rle politielc, nna·r de zin vnn 
die termen van rle wet vnn 19 Mei 1949, 
de stra.fmnnt1-e[Jel uem·onrl op een ve·r
ooi·delin[J wegens een inb1'e·ztlc op cle 
Str(bjtvet, om het even of deze ·inlire-nk 
een ·pol'itielc m.isflrijf ·is f!eweest. 

4° 'I'ot stew-ing van een ontvnnlcpli}lte 
voo1·ziening tegen een besl-iss·iny vnn rle 
[Jemeny(le rnnfl van lie1·oep vwn rle 0-rrle 
fle1· npothelcers, may het Hot ecn mifld.el 
nmbtshnlve opwe1·pen (3). (Stilzwij
gende beslissing.) 

(DUPONT.) 

ARREST. 

, HE'l' HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 .Juni 1951 gewezen door de 
Gemengde H.aacl van beroep van de Orde 
der apothekers met de Franse taal als 
voertaal, zitting houdend te Brussel; 

Over het eerste micldel, schending van 
artikelen 2 van cle Grondwet en 2 van het 
Strafwetboek, doorclat, <loor een straf
maatregel te nemen wegens feiten welke 
meerdere jaren v66r de inwerkingtreding 
van de wet tot ovrichting van de Orde 
der apothekers werden begaan, de beslis-' 
sing aan de wet van 16 Mei 1949 terug
werkencle kracht verleent : 

Overwegende dat de tuchtvordering be
doeld bij art.ikelen 5, 12 en 14 van de wet 
van 19 J\IIei 1949 ontvankelijk is zelfs op 
grond van een door een apotheker v66r de 
inwerkingtreding van bewuste wet begane 
fout, wanneer de gevolgen van die fout 
sed0rt het inwerkingtreden der wet ont
staan zijn of blijven voortbestaan; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat indien de door aanlegger be
gane feiten zich v66r het inwerkingtreden 
cler wet van 19 Mei 1949 hebben .voorge
daan, zij nog immer afbreuk doen aan de 

(1) Raadpl. verbr., 2() Januari 1947 (An·. 
J1erb1·., 1947, blz. 14; Bull. en PASIC., 1947, 
I, 20) en 8 Januari 1951 (A1'1', J!erb,·., 1951, 
biz. 224; Bull. en PASIC., 1951, I, 273). 

(2) Verge!. verbr., 29 Januari 1951 (A1'1'. 
J1e1'b1·., 1951, biz. 295; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 350). 

(3) Zie de nota 3 onder dit arrest in Bull. 
en PASIC., 1952, I, 311. 
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·eer en de waardigheid. van het korps der 
.apothekers; dat de bestreden beslissing 
tins aan deze wet geen terngwerkende 
kracht heeft toegekend en dat het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid hiernit 
dat de feiten welke tot de vervolging aan
leicling hebben gegeven van politieke aanl 
zijn, dan wanneer volgens artikel 6 van 
de wet van t9 Mei t949 geen strafmaatre
gel op een reden in verband met de poli
tiek mag gegrond worden : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
generhande reden inroept in verband met 
de politiek, zoals aanleggers politieke op
vattingcn, doch wel de te zijnen laste door 
het militair gerechtshof uitgesproken ver
oordeling wegens inbrenk op m·tikel118b·is 
~an het Strafwetboek ; 

Overwegencle da t een beslissiug gegrond 
op een veroordeling wegens een inbreuk 
op een strafwet, om het even of deze in
brenk een politick misclrijf ni tmaakt, geen 
·op cen reden in verband nwt <le politick 
gegronde veroordeling is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

omstandigheid dat in het Vlaamse ge
deelte van het land de nit hoofde van ge
brek aan burgertrouw veroordeelde apo
thekers op de lijst van de Orde zijn opge
nomen geweest zonder zich voor hun ver
grijp te moeten verantwoorden; dat deze 
rechtspraak tot geheel het land client te 
worden nitgeoreid, vermits de Orde !ler 
apothekers een nationale entiteit is en 
de Belgen gelijk zijn voor de wet : 

Overwegende dat het middel is gegrond 
op een stelling vyelke steun vindt noch in 
de bestreden beslissing noch in enig ander 
stuk waarop het Hof acht vermag te 
slaan; 

Dat het middelniet ontvankelijk is; 
Over het vierde middel, schending van 

artikel 5 van de wet van t9 Mei t949 door
dat de raden van de Orde der apothekers 
de naleving van de eer en van de waarclig
heid door de leden der Orde bniten dezes 
beroepsbedrijviglleid slechts verzekeren in 
geval van zware font die op de eer van 
het beroep weerslag lweft, hetgeen in zake 
niet is bewezen : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat de erge feiten welke de be
rocpen beslissing heeft laten gelden en 
welke v·66r de Gemengde Haad van be
roep bewezen zijn gebleven afbreuk doen 
aan de eer en de waardigheid van het 
korps der apothekers ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

J!Jn overwegende dat de beslissing wet
telijk is; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanlegger tot de kosten. 

4 Februari t952. - 26 kamer. - V oot·zit
ter en verslaggever, H. Wouters, voorzit
ter. - Geli.flclltidende concl1tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.~ 4 Februari 1952 
to LAS'.rERLI.JKE AANGIFTE. - VALS

HEID YAN HET AANGEGEVEN FElT. - BLIJKEND 
UIT EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE 
RESCHillKING VAN BUITENVERYOLGINGSTEL
L!NG. - WETTELI.TKHEID. 

2° LASTERLI.JKE AANGIFTE. - VALS
HEID VAN HET AANGEGEVEN FElT BLI.JKEND UIT 
EEN RESCHIKKI!\:G YAN BUITENVERVOLGING
STELLING. - GEEN BETWIFITING NOPENS DE 
OMSTANDIGHEID DAT DE BESCHIKK!l\:G IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN. - VER
KLARING DOOR DE RECHTER DAT DE VALSHF.ID 
VAN HE'f AANGEGEYEN FElT WE1'1'ELI.JK UIT DE 
BESCHIKKING BLI-TKT, - JMPLICIM'E VAS'l'
STELLING DAT DE BESCHIKKING IN KRACHT 
VAN GEWI.TSDE IS GEGAAN. 

3° HEDENEN VAN DE VONNISSEN FJN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLU
FiiES DE OPRECHTHEID VAN ZEKERE GE
TUIGENISSEN BETWISTEND. - ARREST .ALLEEN 
DOOR Al\:DERE GEGEVENS GESTAAFD. - CoN
CLUSIES NIET DIENEND TE WORDEN BEANT
WOORD. 

to ln geval 1Jan vervolrrinrf wer1ens laster
lijlre aa.ngifte, marl het bewijs van de 
valshe·id van het aangegeven feit lJHjken 
wit een in lct·acht 1;an rfeW(is(le r1egane 
beschUclcin(f van bu.itenvervolg·in(fstel
Ung (t). (Strafwetb., art. 445 en 447.) 

2o TVannee-r voor de rechter ove1· lle rwotid 
n:let 1Jetw·lst werd dat de 1Jeschfklcin{f 
1Jan bnitenvervolgin gstelUng, 1Nta1'0p 
een vet·volg·ing wegens laste1'lijke aan
(fi[te gegrond ·is, in lcmcht van gew·ijsde 
is f!e.qaan, volstaat de verlclat·ing van de 
·rechte1' llat de valsheid van het aange
rfe·ven feit (( wetteli.i lc 1t-it lle 1Jeschilclcing 
bl-ij let Jl om vast te stellen dat die _1Je
schikldng in k-racht van gew·ijsde -is ge
_qaan. 

3° De 1·echte·r over de grand hoeft lle con
cl1r,sies, llie de oprechthe·id van zelcere 
(fetu:i,qenissen 1Jetw·lsten, niet te beant
woo·rclen, wctnnee-r zijn lJesl-lssin,q 1tit
slu.Uend floo·r nnde·re qegevens vnn de 
.~·ank worclt (festaafd (2). 

(1) Verbr., 10 December 1934 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 77); verbr. F~., 7 Januari 1933 (Rev. 
rle d·r. penal et de r.rim.inolor1ie, 1933, biz. 989). 

(2) Raadpl. verbr., 4 Januari 1951 (Ar-r. 
Ye1·br., 1951, biz. 222; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 268). 
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(ANSELIN, T. DELAHOYEIU;.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet ·op de hestreden 
arresten, op 27 Februari en 10 Juli 1951 
door het Hof van beroep te Brussel gewe.
zen; 

I. In zover de voorziening tegen het 
arrest van 21 Februari 1951 gericht is : 

Overwegen<le dat de substanW~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening tegen het 
eindarrest van 10 .Juli Hl5l gericht is : 

A. Aangaande de beslissing gPwezen 
.over de publieke vorclering : 

Overwegende dat de voorziening, voor 
zoveel zij is gericht tegen het dispositief 
waarbij aanlegger van de telastleggin
gen B, 0 en D wordt vrijgesvroken, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Ten aanzien van de veroordeling van 
aanlegger uit hoofde van de telastleg
ging A (lasterlijke a;mgifte) : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 445 en 447 van het Strafwetboek, 
135 'van het Wetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet vaststelt dat de be
schikking van buitenvervolgingstelling 
van 9 Februari 1950, welke, naar wordt 
beweerd, de valsheid der aangegeven fei
ten zou bewijzen, definitief zou geworden 
zijn, noch bijgevolg dat de bestanddelen 
van het wanbeclrijf van lasterlijke aan
gifte verenigd zijn : 

Overwegende, enerzijds, dat de conclu
sies der partijen v66r het llof van beroep 
generlei betwisting opwierpen nopens bet 
feit dat de door de raadkamer verleende 
beschikldng van buitenvervolgingstelling 
in kracht van gewijsd~e was gegaan; 

Overwegende, anderzijds, dat het bestre
den arrest door te verldaren « dat de llui
dige valsheid van de ann de burgerlijke 
partij ten laste gelegde fei ten wettelijk 
blijkt nit de over de bewuste feiten ver
leende beschikking van buitenvervolging
stelling van 9 September 1950 ll, impliciet 
heeft vastgesteld clat tegen deze beschik
king ge.en verzet meer kon aangetl'keml 
worden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet wettelijk met rede
nen is omkleed dewijl het geen antwoord 
heeft verstrekt op de ter zitting van 
23 Mei 1951 genomen conclusien, Iuidens 
welke aanlegger, steunende hierop dat hij 
tegen Mees en Lambert een klacht inge
diend had wegens valse getuigenis, met 
stelling van burgerlijke partij, en even-

eens voornemens was zich op dezelfde 
grond tegen de getuig·en Vasconcelles en 
Samyn burgerlijke partij te stellen, het 
hof heeft verzocht de verklaringen van 
voornoemde getuigen niet in aanmerking 
te nemen : 

Overwegende, wat de getuige Georges 
Mees betreft, dat het arrest, na de in het 
middel vermelde conclusies te hebben aan
geha.ald, vaststelt dat het hof generlei 
grond heeft om de oprechtheitl van dit 
gedeelte - hetwelk het arrest voorheen 
heeft bepaal<l - van de verklaring van de 
getuige te betwijfelen, vermits het door 
anclere gegevens van de zaak wordt ge
staafd: 

Dat 'het arrest aldus een gepast ant
woord op de conclusies verstrekt: 

Overwegende, wat de overige in het 
mid del aangeduide getuigen betreft, da t 
het arrest met zorg de gegevens en getui
genissen omschrijft waarop het de veroor
deling gromlt welke het uitsvreekt uit 
hooftle van de enige aangenomen telnst
legging; dat onder deze getuigenissen niet 
die voorkomen van Lambert, VasconcelleR 
en Samyn ; dat, naardien het laatstge
noemde getuigenissen niet tot staving van 
de veroordeling aanneemt, llet cle con
clusies niet breedvoeriger lwl'ffle te be
antwoorden; 

Dat het middel feiteli.ike grondslag 
mist; 

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

R. Aangaande de bpslissing gewezen 
over de burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening generlei bijzonder 
micldel inroept en dat het Hof er ambts-
halve geen opwerpt; · 

Om <leze redenen, verwerpt fle voorzie
ning; veroonleelt aanlegger tot cle kosten. 

4 Febrnari 1952. - 2e kamer. - Voor
;:;itter. H. Wouters, voorzitter. - Ver
sla,qqever, H. Belpaire. -· Geli,ilclu-idende 
conclus'i.e, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, eerste advocaat-g·eneraaL - Pleitcr, 
H. Simont. 

2e KAMER. - 4 Fehruari 1952 

l 0 :MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. 
STRAFZA:KEN. - EEN ENKELE STRAF UlTGE
SPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJ
YEN. - MIDDEL DA'l' SLECH'ffl ENKELE VAN DIE 
MISDRIJVEN BETREFT. - STRAF GERECHT- . 
VAABDIGD DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN. -
MIDDEL ONON'IVANKELI.JK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AFSTAND. - STRAFZAKEN, - BURGER-



-280 

LlJKE VORDERING. - PLEI'l'BEZORGER NIE'l' 
DRAGER VAN EEN BIJZ~NDERE VOLMACH'l'. 
AFS'l'AND ZONDER UI'l'WERKSEL. 

1 o TVanneer een en Teele straf wegens ver
schillende misdrijven we1·d ttitgespro
lcen, is niet ontvanlcelijlc de eis tot ver
b1·elcing van de beslissing over cle pu
bUeke vorde1"'ing, wannee1· die eis ge
stewnd ·is op een middel, dat sleohts en
lcele van die misd1·ijven betreft en 
de u.itgesprolcen straf door de andere 
misdri_iven gerechtvaardigd bUjft (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 411 
en 414.) 

2° H et H of houdt geen 1·e1cen·ing met een 
afstand van voorziening tegen een in 
skafzalcen gewezen vonnis, zelfs indien 
de .afstand enlcel de bltrge'l'lijlce vor
denng bet1·ejt, wannee1· cleze afstancl 
voo1·tspntit ttit een verlcla?"'ing van een 
pleitbezorgm·, die te dien einde niet
cl1·age1· is van een bijzoncle1·e vol
macht (2). 

(GRAILLE'l', 'l'. PE'l'ERS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Juli 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers; 

In zover de voorziening de beslissing 
over de publieke vordering bedoelt : 

Over het enig middel : schending van 
ai"tikel 51 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, houdende algemeen regle
ment over de politie van het vervoer en 
het verkeer, en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden beslissing 
hoofdzakelijk is gegrond hierop dat de 
door beklaagde, thans aanlegger, gevolgde 
weg een secundaire weg is, omdat hij 
« een gewone aardeweg is, waarop geen 
duurzame bestrating is aangelegd ll, dan 
wanneer het vonnis alzo erkent dat de 
litigieuze weg· geen aardeweg is in de 
eigenlijke zin van het woord doch klaar
blijkelijk een besteende bestrating ver
toont, waarvan het vonnis enkel cle duur
zaamheid betwijfelt, zonder verdere nit
leg te verstrekken nopens de draagwijdte 
welke het aan deze duurzaamheid toe
kent : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd wegens inbreuk op artikelen 418 
en 420 ':an het Strafwetboek, overtreding 
van art1kelen 51 en 54 van de Wegcode 
en overtreding van artikel 29, 4o van de~ 
zelfde code ; ' 

· (1) Verbr., 24 December 1951 (Arr. Verb1·., 
1952, biz. 198; Bull. en PAsrc., 1952, I, 217). 

(2) Verbr., 9 April 1951 (A1-r. Fe,·bT., 1951, 
hlz. 443; Bull. en PAsrc., 1951, I, 524). 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
artikel 65 van het Strafwetboek toepas
send, beslist · dat deze drie inbreuken be
wezen zijn doch slechts door een enkele 
straf dienen te worden beteugeld, dat het 
aileen een geldboete van 100 frank, ver
hoogd met 90 decimes, of een subsidiaire 
gevangenisstraf van vijftien dagen uit
spreekt; 

Overwegende dat het door het middel 
bestreden motief generlei verband houdt 
met de in artikel 29, 4°, van de Wegcode 
omschreven telastlegging; 

Dat, door vast te stellen dat aanlegger 
verzuimd heeft bij het doorrijden of het 
verlaten van een aansluiting of kruising 
de uiterste rechterzijde van de openbare 
weg te honden, het vonnis bij toepassing 
van voormeld artikel 29, 4°, en van arti
kel 2 van de wet van 1 Augustus 1899 de 
uitgesproken veroordeling wettelijk ge
rechtvaardigd heeft; 

Da t het mid del niet ontvankelijk is 
(Wetboek van strafvordering, artike
len 411 en 414) ; 

En overwegenue dat de substantie!e of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
formalite1ten werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; ' 

In zover de voorziening de beslissing 
over de vordering van de burgerlijke 
partij bedoelt : 

Overwegende dat :M:r Maui"ice Godard, 
pleitbezorger bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers, bij akte van 29 Augus
tus U51namens zijn opdrachtgever, thans 
aanlegger, verklaard heeft afstand t" 
doen van de voorziening doch enkel wat 
de burgerlijke partij betreft ; 

Overwegende echter dat uit geen enkel 
aan het Hof voorgelegd stuk blijkt dat 
JVIr Godard een bijzondere volmacht heeft 
overgelegd welke hem verleend zou ge
weest zijn om afstand te doen ; 

Dat het Hof derhalve op de afstand 
geen acht vermag te slaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
in dit opzicht het beroepen vonnis bevesti
gend, er zich toe beperkt aan de burger
lijke partij ten provisionele titel een som 
van 35.000 frank toe te wijzen, en voor _ 
het _ overige een deskundige aanstelt; 

Overwegende dat de tegen dit disposi
tief v66r de eindbeslissing ingestelde voor
ziening, niet ontvankelijk is (Wetb. van 
strafv., art. 4161; 

Om deze redenen, verwerpt · de voorzie
ning; vero(_lrdeelt aanlegger tot de kosten. 

4 Februari 1952. - 2" kamer. - VooTz-it
ter, Fl. Wouters, voorzitter. - Verslag.qe
ver, Fl. Bayot. - Geli:ilcltt-idenrle concl~t-
8ie, Fl. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Ple-iters, 
HH. Gilson de Rouvreux en Demeur. 
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2" KAMER. - 4 Fcbruari 1952 
10 S'l'RAF. - WANIJEDRI.TF. - VERZACH

TENDE OMSTANDIGHEDEN. -- VERWI.TZING NAAR 
DE POLITJERECHTRANK. UITGESPROKEN 
GELD=OE'l'E HJGER DAN 25 FRANK. - 0NWET
TELI.TKHEID. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
VAN VEROORDELING. - 00NCLUSIES AANVOE
REND DAT EEN BEPALING VAN DE STRAFWET 
OM llEDEN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN IN 
DIE CONCLUSIES AANGEDUIDE OMSTANDIGHEID 
NIET 'l'OE?.ASSELI.TK IS. - VONNIS ZICH BE
PERKEND IJI.T DE BESCHOUWING DAT DE TE
LASTLEGGING IJEWEZEN IS. - VONNIS NIET GE
MOTIVEERD. 

1o w(~nnee-r een beklaagde uU hoof£le van 
een wanbedrijf van onvrijwill'ige slagen 
of ver-won(Ungen naa1· £le 1·echtlmnk van 
pol-itie ve1·wezen werd ingevolge een be
sclliiklciny van de 1'fHUllcame·r waar·in 
verzacht_ende omstandigheden ve1·meld 
we-rden, may hi.j noah door de politie
r·echtbanlc, noch doo-r de cor-rectionele 
rechtbanlc witsp-raalc doende in hager 
beroep, weyens (l-it misd1·ij! tot een ho
ge-re ueldboete dan 2.5 fTanlc veT001'deeld 
worden (1). (Wetboek Yan strafrecht, 
art. 3S, 418 en 420; wet van 4 October 
1861, art. 4 en 5.) 

2° Schendt a·rtikel 97 van de G-rand-wet 
het vonnis van vemo1·delin[1 flat zich be
pe1·kt bij de 1Jeschou-wina flat (le telast
leuwina bewezen is, -wanneer de be
lcla(~(frle, bij r·eyelmat-iy aenomen con
clusies, aanvoenle flat de bepaliny van 
rle strafwet, wa(~mp h·ij beticht wenl 
inbrenlc te hebben yerlaan, orn 1·eden van 
de nfweziyheid van een door hem nan
yed·uide omstnncl-igheid op hem n-iet toe
passel-ijlc was (2). 

(llAES, T. IJERTRAND.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 October 1951 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Over de voorzienin·g van Bertrand, 
welke enkel tegen het openbaar ministerie 
gericht is : 

Over het enig middel : schending 
van artikelen 38 en 40 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden vonnis aan
legger nit hoofde van een bij beschikking 
van de raa-clkamer gecontraventionali
seerd wanbedrijf tot correctionele straf
fen veroordeelt 
-------------------

(1) Verbr., 22 Januari 1951 (An·. Yerb1·., 
1951, blz. 270; Bull. en PAne., 1951, I, 322). 

(2) Verbr., 11 Juni 1951 (A1'1'. Ye1'1n·., 1951, 
blz. 604; Bull. en PAsrc., 1951, I, G99). 

Overwegencle clat -aanlegger ingevolge 
een beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
del. 10 Januari 1951, waarbij verzachtende
omstandigheden werden aangenomen, naar 
de desbevoegde rechtbank van politic ver
wezen werd, nit hoofde van, te Oorroy
le-Ohateau, de 9 November 1950, bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, doch 
zonder het inzicht om eens anders per
soon aan te randen, onvrijwillige slagen 
of verwondingen aan twee personen te
hebben toege)Jracht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger nit hoofcle van die overtrecling 
veroordeelt tot een correctionele straf 
van 26 frank boete, verhoogd met 90 de
cimes of acht dagen subsidiaire gevange
nisstraf, alclus de in het midclel ingeroe
pen wetsbepalingen schendend; 

II. Over de voorziening van Baes : 
A. In zover de voorziening gericht is. 

tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kel 97 van de Grand wet; doordat het be
streden vonnis het door verween1er voor
gebrachte verweermiddel niet beant
woordt: 

Overwegende dat aanlegger beticht 
werd -van onvrijwillige slagen en verwon
dingen en van inbreuk op artikel 85 van 
de Wegcode; 

Overwegende dat aanlegger, bij regel
matig v66r de rechter in hoger beroep 
genolnen conclusies, verklaringen liet gel
den opgenomen in de loop van het voor-
onderzoek waaruit hij afleidde dat op het 
ogenblik van de aanrijding de aYoncl nag 
niet gevallen was, naar de zin dier termen 
in de Wegcode,. en dat hij derhalve niet 
verplicht was zijn kar met de in deze
code voorgeschreven lampen te verlich' 
ten; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
om zijn beslissing ten aanzien van de 
ten laste van aanlegger ingestelc1e pu-
blieke vordering te rechtvaardigen, zich 
bepaalt bij de beschouwing dat « de twee
ten laste van Baes gelegc1e betichtingen 
bewezen zijn gebleven, maar dat er gronc1· 
is 0111 slechts een straf toe te passen, daar 
beide inbreuken uit een zelfde feit voort-
vloeien ll, alzo verzuimend een antwoord 
op het door aanlegger voorgebrachte ver
weermidc1el te verstrekken en bijgevolg 
artikel 97 van de Grondwet schenc1enc1; 

B. In zover de voorziening gericht is: 
tegen de beslissing gewezen. over de bur
gerlijke vordering van Bertrand : 

Overwegenc1e dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over cle publieke vor
dering de verbreking van de beslissing 
over de vordering van de burgerlijke
parti.i medebrengt; 
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Om deze reclenen, verbreekt bet bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het uit
spraak doet over de tegen de medebe
klaagde Degock ingestelde publieke vor
dering; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
en dat melding er van zal . worden ge
maakt op de kant van de getleeltelijk ver
nietigde beslissing; veroortleelt de burger
lijke partij Bertrand tot de helft van de 
kosten, de wederhelft ten laste van cle 
Staat blijvende; verwijst de aldus be
perlde zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dinant, zitting houdend in boger 
beroep. 

4 Februari 1952. - 2° kamer. - TToor· 
zitter, H. Wouters, voorzitter. - l'e1·slag
gever, H. Bareel. - Gel'ijlclu:irlemle con
clu.S'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. PleUer, 
H. Vertessen (van de Balie van Leuven) 

2e KAMER. - 4 Februari 1952 

LI.H'SD,VANG. - DooR DE RUHGERLIJKE 
PAH'l'IJ AANGE\'RAAGD. - INNING VAN DE YEB.

OOEDING YAN HE'l' DOOR HET :NIIHDRI.JF BE
ROKKENDIG NADEEL. - VERGOEDJNG BE'l'REF

FENDE TWEE NADELEN. - ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP DE EIS TOT HERRTEL VAN HE'f 
EERS'fl~ NADEEL INWILLIGEND EN DE lTITSPRAAK 
VOOR HET 0\'ElllGE UITSTELLEND. - ARRF;S'f 
DE RECH'l'SMACHT VAN HET HOF VAX BEROEP 
NIET UITPUTTENP MET BETREKKING TOT DE 
EIS TOT LIJFSDWANG. - ZICLI'S IN ZOVER 
DEZE EIS '1'0'1' HEHSTEL VAN HE'I' EICRS'I'E NA
DEEL S'I'REK'I'. 

1Vwnnee·r een 1nl'I'{Je1'lijlce parUj e·r om ve·r
.zoelct da.t een l'ijfsclwang wonle uUoe
sp'I'O ken ten e·incle cle ·inn-in u te verze
lceren van cle ,qelclsom met bet·relclC'ino 
op het aloeheel herstel 'l!an het floor 
het ·miscl1'·ijf be1'0kkencle nculeel, he·rstel 
clnt t1.vee nculelen tot voorwerp he eft, 
p·ut cle 1·echtsnwcht ·vwn het hof vnn 1Je-
1'0ep niet 11oit met betrelclcin{f tot cle t:ii:s 
tot l·ljfsdwang, zelfs in zover rleze ei' 
tot herstel vnn het ee·rste nadeel strekt., 
het nrrest clat cle belclaagcle tot herstel 
vwn het eerste nncleel ve•roonleelt en de 
·u itsp'l'ltctlc over het overi,qe uitstelt. 

(ROUSSELLE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« MACHINE>;, OU'l'ILLAGES, ~fECANIQL"EH )l.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet oP de bestreden 
arresten, op flO Mei 1951 en 011 15 October 
1961 gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel waarbij enkel over lle ,>ordering 
Y>\11 verweerster, burgerlijke partij, uit
spraak werd gedaan; 

Aangauncle het op 30 .i\1ei 1951 gewezen 
arrest : 

Overwegencle dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel midclel in
roept en clat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

Aangaande het op 15 October 1951 gewe
zen arrest- : 

Over bet enig miclclel : schending van 
artikelen 1B17, 1319, 1320, 1350 en 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek en van het begin
sel dat, wmmeer de rechter over een ge
schil uitspraak gedaan heeft, clit geschil 
hem onttrokken is, behouclens enig tegen 
zijn beslissing openstaancl uitzonderlijk 
verhaal, doorclat het bestreden arrest ten 
laste van a::mlegger lijfsdwang heeft 
uitgesproken ter waarborging van de 
tennitvoerlegging van. de bij het arrest 
van 30 Mel 1 9fi1 nitgesproken veroorcle
ling tot 2.572.583 frr 30 schadevergoeding, 
dan wanneer het hof van beroep bij cUt 
arrest zijn rechtsmacht met betrekking 
tot cle veroorcleling welke het had uitge
sprok<m uitgeput had, en zijn later onder
zoek slechts wat betrof een door de bur
gerlijke partij voorgebrachte tweede eis 
tot schaclevergoecling voorbelwuden had, 
zoals duiclelijk uit cle bewoordingen van 
dit arrest blijkt, zoclat het in een volgend 
arrest niet meer vermocht aanwencling te 
gelasten van het tenuitvoerleggingsmid
del, hetwelk pet verzuimcl had op 30 Mei 
1951 nit te spreken : 

Overwegende dat in haar conclusies v66r 
het hof van beroep, alvorens het arrest 
van 30 Mei 1951 werd gewezen, de burger
lijke partij er om verzocht : 1° clat aan
legger worde veroorcleeld tot terugbeta
ling van de som van 2.572.583 frank 
welke hij had verduisterd; 2° dat aan
legger worcle veroordeelcl tot betaling van 
1.151.783 frank, bedrag van het door de 
burgerlijke partij geleden verlies ter oor
zake van het feit clat de door aanlegger 
ge11leegde vercluistering haar verliinderd 
had v66r de waar<leverminclering van de 
Franse frank lmar schuld jegens de maat
Rchappij « lVIonlliale )) te volcloen ; 3° dat 
tegen aanlegger een clriemaandse lijfs
dwang wonle uitgesproken; 

Overwegencle clat nit cleze conclusies 
blijkt clat de eerste twee eisen samen tot 
herstel strekten van het nacleel dat de 
burgerlljke partij ter oorzake van het 
misclrijf beweenle onclergaan te hebben 
en dat cleze partij het uitspreken van 
lijfsdwang aanvroeg tot waarborg voor de 
inning van de vergoecling ; 

Overwegenrle dat het hof van beroep bij 
arrest van 30 Mei 1951 de eerste eis heeft 
ingewilligcl en de uitspraak over « alle 
andere punten van de burgerlijke vorde
ring )) uitgesteld heeft, de partijen gelas
temle clesbdreft'ende breedvoeriger te cou
cluderen; 
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Overwegende dat bet hof van beroep in 
het arrest van 15 October 1951 vastst<~lt 
dat de burgerlijke partij van haar tweede 
eis afgezien beeft, en ten laste van aan
legger lijfsdwang uitspreekt voor de duur 
van drit' maanden, om de inning van de 
som van 2.572.583 frank te verzekeren; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door in dier voege uitspraak te doen, geen 
van de in het middel aangeduide wetsbe
palingen heeft geschonden; 

Overwegende immers dat, aangezien 
lijfsdwang door de burgerlijke partij 
werd aangevraagd ten einde de inning te 
verzekeren van de som welke met bet 
algeheel berstel van het door het mis
drijf berokkende nadeel zou overeenko
men, het hof van beroep, door de lijfs
dwang slechts nit te spreken nadat bet 
totaal bedrag van de schadevergoeding 
tot betaling waarvan aanlegger werd ver
oordeeld ·was vastgesteld, binnen de per
ken van de conclusies en van de aanhan
gigmaking is gebleven; 

Dat het mid del naar recbt faalt; 
Om deze redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

4 Februari 1952. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. -· Versla_q
gever, H. van Beirs. - GeUjlclwidende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Plc'ite1·s, 
HH. Van Leynseele en de Harven. 

ze KAMER.- 4 Februari 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MO
GELIJK IS. - J\!IILl:TlE. - BESLISSING VAN 
HET WERFBUREAU. - VOORZIENING NIET ONT
VANKELIJK. 

Is ni.et ontvanlwlijlc ae voo1·ziening tegen 
een beslissing va.n het we1"[bw·eau (1). 

(WISLEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, op 2 October 1951 door bet 
werfbureau te Verviers en op 28 'Novem
ber 1951 door de Herkeuringsraad te Luik 
gewezen; 

I. Aan~;aande de beslissing van 2 Oc
tober 1951 : 

Overwegende clat deze beslissing voor 
boger beroep vatbaar was ; dat de voor
ziening, voor zover zij tegen cleze beslis
sing gericht is, niet ontvankelijk is ; 

(1) Verge!. verbr., 26 November 1951 (Arr. 
Verb1·., 1952, blz. 141; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 155). . 

_ _I 

II. Aangaancle de beslissing van 28 No
vember 1951 : 

Overwegencle clat de voorziening alleen 
op feitelijke beschouwingen is gegroml, 
en clerbal ve niet ontvankelijk is; 

Om deze reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

4 Februari 1952. - 2° kamer. - Voo·r
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Versla_q
geve1·, H. Daubresse. - Gel·ijlclu.idcnclc 
conclusie, H. Raoul Hayoit cle 'l'ermicourt,. 
eerste aclvocaat-generaal. 

ze KAMER. - 4 Februari 1952 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - HOF VAN BEROEP. - HE
KLAAGDE ONDERY)lAAGD. - NTEUW VERSLAG,. 
\'ORDERING VAN HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE 
EN O~NCLUSIES VAN DE BURGERLI.TKE PARTI.J, 
BlJ AFWEZIGHE;ID VAN JJEKLAAGDE. - ARRES'r 
BIJ VERSTEK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'l'RAFZAKEN. - 0MSOHRIJVING DOOR DE 
REOHTER AAN ZIJN, BESLISSING GEGEVEN. 
ZONDER INVLOED OP DE AARD VAN DE BESLIR
SING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - ARREkl'f VAN VEROORDE-· 
LING BIJ VERSTEK GEWEZEN. - VOORZIE
NING VAN BEKLAAGDE BINNEN DE GEWONE 1'ER-
MIJN YOOR VERZET. - NIET-ONTVANKELI.JK
HEID. 

1° Is een a1-rest b·ij ver-stek, het aoo1· het 
hot van ber-oep gewezen an·est van ver
oor-deling, indien de beklaagde, naclat 
hij een eerste verslag, u.itgebracht doo·r· 
een van de leclen van het hot, ge
hoord had en onde1·v1·aagll wenl, n·iet 
mee1· aanwez·irJ was wanneer een nieuw 
ve1·slag door een van (le leclen va.n h et 
hot geclaan we·rd, het openbaar minis
ter-·ie · zijn vorclering u-Ueenzette en de 
bm·gm·lijke pa,rt·i.i _qehoord werd en con
clttsies neerleg<Ze (2). 

2° De omsch·rijv·ing van !Jesliss,ing op te
genspra(t/c, aoo·r de 1·echter aan zijn !Je
sl-issing gegeven, kan <le werlceU.ilce aar-cl 
van (le besUss·ing n:iet wijzigen (3). 

3" Is niet ontvanlcelijk ae cloo1· cle bc
lclaagcle binnen ae gewone termijn voor
verzet in_qestelcle voorzienin.IJ (4). (Wet-
boek van strafvordering, art. 413.) 

(2) Verbr., 8 October 1917 (Bull. en PAsrc.,. 
1918, I, 99); 13 Februari 1950 (An·. Ye-rb1·., 
1950, blz. 378; Bull. en PAsrc., 1950, I, 408, en 
de nota's onder dit arrest). 

(3) en (4) Zie arrest van 13 Februari 1950,. 
in de nota 2 vermeld. 
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(WlLBERTS, T. NATIONALE FEDERATIE 
DER VUURKRUISEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

A. Aangaamle de voorziening ingesteld 
door aanlegger op 18 Juli 1951 : 

Overwegende dat aanlegger, bij verkla
ring afgelegd op 22 October 1951 ten over
staan van de clirecteur van de gevangenis 
te N amen, verklaard he eft afstand te 
doen van de voorziening; 

B. Aarigaande de voorziening ingesteld 
door aanlegger op 16 Juli 1951 : 

Over de ontvankelijkheid : 
Overwegende dat nit de zittingsbladen 

van het hof van beroep blijkt dat het on
derzoek van de zaak op 3 Juli 1951 w:erd 
aangevangen met het verslag gedaan ·door 
ef!n van de raaclsheren van het hof en met 
de ondervraging van de beklaagde; dat de 
voortzetting van de debatten vervolgens 
op 9 .Juli 1951 werd verschoven; dat be
klaagde op deze datum niet meer ver
scheen, doch dat, nadat nieuwe stuk
ken ann het dossier waren toegevoegll ge
weest, een van lle raadsheren een nienw 
verslag uitbracht; dat dam·na en steeds 
bij afwezigheid van beklaagde, de yur
gerlijke partij werd gehoord en conclusies 
neerlegcle, het openbaar ministerie zijn 
vordering uiteenzette en dat, na beraad
slaging, het arrest gevelcl werd; 

Overwegende clat het arrest ook vast
stelt da t nanlegger ter zi tting van 9 .J uli 
1951 niet verschenen is; dat inclien het er 
nochtans op wijst dat cc beklaagde in zijn 
verweermiddelen wercl gehoord en dat het 
hof op tegensvraak uitsvraak deed ll, het 
zich in dier voege nit omdat het van me
ning· is dat het volstaat dat de beklaagde 
ondervraagd zij geweest en op een zitting 
waarop de zaak werd onderzocht ver
schenen is opclat het debat en het arrest 
op tegenspraak zouden wezen; 

Overwegende echter dat de qualificering 
beslissing op tegenspraak, welke het hof 
van beroep aan zijn beslissing geeft, de 
werkelijke aard Yan de beslissing niet 
kan wijzigen; 

Overwege1icle dat, vermits aanlegger 
volgens de vaststellingen zelf van het ar
rest en van het zittingsblad van 9 Juli 
1951 niet aanwezig was toen op deze zit
ting het nieuw verslag werd uitgebracht, 
en vermits hij de conclusies van de bur
gerlijke partij alsmede de vordering van 
het openbaar ministerie noch gehoord, 
noch tegengesproken heeft, het arrest bij 
verstek werd gewezen ; 

Overwegende dat de gewone termijn 
voor verzet ten dage van de voorziening 
niet was verstreken en· dat dienvolgens de 

voorziening niet ontvankelijk is (Wetboek 
van strafvordering, art. 413) ; 

Om deze redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening welke op 18 Juli 1951 
werd ingesteld ; verwerpt de voorziening 
van 16 Juli 1951 en veroordeelt aanleggc~r 
tot de kosten. 

4 Februari 1952. - 2" kamer. -- Voo'l"
zitte'l", H. Wouters, voorzitter. - VeTsla,q
gever, H. Daubresse. - Gelijlchi.idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, 
eerste advocaat - generaal. PleUe1·, 
H. Monette (van lle Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 4 Fehruari 1952 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER. ~ VERWIJZING VAN DE Blc'KLAAGDE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTllANK UI'l' 
HOOFDE VAN EEN WANBEDRIJF. - GEEN BE-
1'Wifl'l'ING NOPENS DE JlE\'OEGDHElD \'AN DE 
RECHTSMACHT VAN ONDERZOEK. - BESCHIK
KING IN LAATR'IE AANLEG VERLEEND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMI.JN. - S1'RAFZAKEN. - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER. - VERWIJZING 
VAN DE HEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE 
REOHTIJANK UI1' HOOFDE VAN EEN WANBEDRI,TF. 
- VODRZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Is in laatste aanley ·1;e·rleend de be
schilcldny van de 1·aadlcame1·, ·waarbij 
de belclaagcle uU hoofde van een wan
bedrijf naar de co1·rectionele •rechtbanlc 
venvezen 1vordt, indien geen 1Jetwisting 
nopens cle bevoegdheicl van de Techts
macht 1:an onderzoek vooT de 1'aadka
mer aanhangig werd gemaalct en der
geli:i lee betwist'ing niet nmbtshalve doo-r 
de 1·aadlcame·r we·rd aangevoeTd (1). 

2° Is n·iet ontvanlceU.ik de voo1·zieniur1 in
_qestelrl, v6(J1' de eindbesUssing, tegen 
een bescld.kkinrt van cle TaculkameT die 
de belclnngde u:it hoofde van een wanbe
ckijf naa1· de correct'ionele ·rechtbctnlc 
verwijst (2). 

{YERSTAPPEN EN CARNicVALI.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 15 December 1951 verleend 
door cle rmtllkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

(1) en (2) Verbr., 24 April 1950 (Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 579, en de nota 1); 5 Maart 
1951 (Arr. Verb1·., 1951, biz. 379; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 4150, en de nota 2). 
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Overwegende dat de voorzieningen ge
richt zijn tegen een beschikking van de 
raadkamer waarbij aanleggers uit hoofde 
Yan wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank werden verwezen; 

Overwegende dat de bestreden beschik
king, hoewel in laatste aanleg verleend, 
slechts een voorbereidende beslissing en 
een beslissing van onderzoek is ; 

Overwegencle clienvolgens dat luidens 
artikel 416 van het Wetboek van straf
yordering, cle v66r de eindbeslissing inge
stelde voorzieningen niet ontvankelijk 
zijn; . 

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

4 Februari 1952. - 26 kamer. - Voo1·
zUter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sla_q
,qever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Geli:ilcht.itlentle conclu.s-ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

1 c KAMER. - 7 Februari 1952 

1° _ERFENISSEN. - BEDING ll!GTREFFENDE 
EEN TOEKOMSTIGE ERFENIS. - RECHT TOE
KENNENDIC OYEREENKOMST. ___; ,EISBAARHEID 
ALLEEN 'l'OT HE'l' OYERLIJDEN l'ERDAAGD. -
0VEREENKOMS'l' QEEN BEDING BETREFFENDE 

EEN TOEKOMSTIGE ERFENIS UITMAKEND. 
2° REvVI.JS. - AAN DE AKTEN vERSCHUL

DIOD GELOOF. - INTERPRETATIE OP DIG WIL 
VAN DE PAH'l'IJI~N GEGROND EN ME'l' DE RE
'VOORDINGEN VAN DK OVEREENKOMS'f VERENIG

B.UR. - SOUVEREINE INTERPRETATIE; 

1 o M aakt r1een bell in u bet1·ejfentle een toe
h:omst-irJe erfenis uit, de overeenlcomst 
(l-ie aan ene pa-rt-i:i een 1·echt toelrent 
waarvan, alleen, (le eisbaarheitl tot de 
dug van het o·ve·rUjrlen ·van tle wnrle-re 
pa-rt·ij vertlaugtl ·is (1). (Burgerlijk Wet
hoek, art. 1130.) 

2° Is sonve-re·in de ·inte·rp-retatie (lie tle 
·rechte-r, stennend op de wil van tle pa-r
t-i.ien, van een ove1·eenlcomst geeft, wan
neer (l-ie inte·rpretut-ie met de bewom·
rl-ingen van cle ove-ree·nkomst vereniq-
1Jaa1· ·is (2). 

(RACRE, 1'. ,JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclcn 
arrest, op 2 .Jnni 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

(1) LAURE:;T, bd. XVI, n' 101; PLANIOL, 

bd. II, n' 1015; DE PAGE, bd. IX, n' 558; 
verbr. Fr., 9 Mei 1894 (D. P., 1894, 1, 546), 
alsook de redenen van verbr., 28 November 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 791, 1130, 1134, 1168, 1181, 
1600, 1319, 1320, 1322 en 2262 van het Bur
gerlijk Wetboek, van de bewijskracht van 
de 011 18 September 1908 door wijlen me
vronw Warnots-Leunen en wi,ilen de beer 
Fernand Leunen ondertekende onder
handse akte en van de bindende kracht 
van deze akte, doordat het bestreden ar
rest, na de bewoordingen van gezegde 
akte te hebben weergegeven waaruit bleek 
dat mevrouw Warnots-Leunen zich ver
bond, een huis met aanhorigheden en tnin 
gelegen te Sint-Truiden, Ridderstraat, 30, 
wijk H, nrs 280h en 346h, groot zeven aren, 
te kopen en dit goed niet te vervreemden, 
en dat bedorigen werd dat, na het overlij
den van mevrouw Warnots-Leunen, het 
goed in volle eigendom aan Fernand Leu
nen zou overgaan, en na vastgesteld te 
hebben dat bij onderhanclse akte van 
22 Mei 1939 Fernand Leunen aan notaris 
Vreven, tweede verweerder, zijn rechten 
spruitencle nit de overeenkomst van 18 Sep
tember 1908 heeft afgestaan, na impliciet 
te hebben erkend dat de heer Janssens, 
eerste verweerder, het betwiste goecl van 
notaris Vreven had gekocht en in bezit 
hield, en dat eisers in verbreking cle erf
genamen van mevrouw Warnots-Leunen 
waren, na vastgesteld te hebben dat me
vrouw Leunen op 16 April 1942 en Fer
nand Leunen op 11 October 1939 waren 
overleden en zonder betwist te hebben 
dat een van de door de akte van 18 Sep
tember 1908 voorziene voorwaanlen het 
vooroverlijden van mevrouw Warnots
Leunen was, de vonlering Yan eisers 
in verbreking heeft afgewezen die ertoe 
strekte te lwren zeggen voor recht clat llet 
hierboven beschreven goed hun toebe
hom·de, verweerders in verbreking te ho
ren veroordelen om het betwiste goell te 
ontruimen en zekere vergoeclingen clie zij 
hadden ontvangen wegens bezetting van 
clat goed terug te betalen, om reden dat 
de onclerhanclse akten van 18 September 
1908 en 22 Mei 1939 niet nietig waren, clat 
meer bevaald in de akte van 18 Septem
ber 1908 niet omtrent, doch tegen de nala
tenschap van gezegde mevrouw Warnots
Leunen bedongen wercl, dat dus de der
tigjarige ver,iaring met recht door ver
weenlers in· verbreking tegen eisers were! 
ingeroepen,. en dat daarom de opwerping 
van eisers volgens welke de voorwaar
den van de overeenkomst, te weten het 
vooroverlij-clen van mevrouw Leunen, niet 
vervuld waren, ongegroncl was; wanneer 
uit de tekst van de overeenkomst van 
18 September 1908, zoals die door het be-

19-16 (Arr. T'e•·b?'., 1946, blz. 4H; Bull. en 
PASIC., 1946, I, 449) 

(2) Verbr., 27 September 1951 (A1·r. Ye>·b·r., 
1952, blz. 25; Bull. en PAsrc., 1952, I, 27). 
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streden arrest wordt weergegeven, blijkt 
dat het hier ging om een beding betref
fende een toekomstige nalatenschap van 
mevrouw Warnots-Leunen; wanneer na
melijk uit die tekst bleek dat llet ging om 
een beding · betreffende het hierboven be
scllreven goed voor zover het tot de nala
tenscllap van gezegde mevrouw Leunen. 
zou behoren ; wanneer dus de akte van 
22 JVIei 1939, waardoor Fernancl Leunen 
aan tweede verweerder de recllten over
maakte, die hij nit de overeenkomst van 
18 September 1908 haalcle, eveneens een 
beding uitmaakte betreffende een toekom
stige nalatenschap, wanneer dus zowel de 
akte van 18 September 1908 als die van 
22 Mei 1939 nietig waren, wanneer dus de 
dertigjarige \'erjaring tegen eisers niet 
kon worden ingeroepen, en wanneer dus 
gezegde akte van 18 September 1908 geen 
uitwerksel kon hebben indien cle daarin 
voorziene voorwaarden niet verwezenlijkt 
waren: 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat bij overeenkomst van 18 Sep
tember 1908 Fernand Leunen aan zijn 
moeder mevrouw weduwe Leunen-War
nots haar Ieven lang, een som van 
30.000 frank te leen gaf voor de aankoop 
van een bepaald huis, hetwelk niet mocht 
verkocht worden en tot waarborg van de 
lening dienen moest; dat er vercler, onder 
meer, bellongen werd dat bij het overlij· 
den van mevrouw Leunen-Warnots de le
ning afgelost zou zijn en het huis met aile 
veranderingen en aanpassingen in voile 
eigendom aan Fernancl Leunen zou over
gaan; 

Overwegemle dat, waar de bestreden 
beslissing aanneemt dat naar de wil van 
de partijen gezegcle overeenkomst, ten 
aanzien van het aan te kopen huis, aan 
]'ernand Leunen een actuele sclmldvorde
ring toekende waarvan aileen de eisbaar
heid tot de dag van het overlijden van 
mevrouw Leunen-Warnots was verdaagd 
en clienvolgens geen beding betreffende 
een toekomstige erfenis uitmaakte, zij het 
con tract uitlegt in een zin welke niet 
met zijn termen onverenigbaar is ; dat de 
uitlegging van het hof van beroep cler· 
halve souverein is; 

Overwegencle dat, vermits de overeen
komst van 18 September 1908 geen beding 
betreffencle de toekomstige erfenis van 
mevrouw Leunen-Warnots uitmaakte, het 
bestreden arrest te recht heeft beslist d.at 
de overeenkqmst van 22 Mei 1939, waarbij 
Fernand Leuneh cle hem krachtens het 
eerste contract toegekende rechten aan 
notaris Vreven heeft verkocht, evenmin 
als dergelijk betling kan worden be
schouwd; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
ongegrond is ; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers beweren 

dat de clertigjarige verjaring van de vor
dering tot vernietiging van de overeen
komst del. 18 September 1908 niet verkre
gen was op 24 April 1944, datum waarop 
de eis tot vernietiging werd ingesteld, en 
enkel aanvang heeft genomen op 16 April 
1942, dag van het overlijden van mevrouw 
Leunen, otndat de overeenkomst van 
18 September 1908 een becling betreffende 
een toekomstige erfenis uitmaakt; 

Overweg·encle -dat uit het hierboven op 
het eerste onderdeel van het middel gege
ven antwoord blijkt dat gezegd contract 
geen zodanig karakter vertoont; . 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del derhalve feitelijke grondslag mist; 

Aangaande het derde onderdeel : 
Overwegenfle dat het bestreden arrest, 

door aan te nemen dat aileen de uitoefe
ning van het aan Fernancl Leunen wat be
treft het betwist eigendom, toegekend 
recht tot de dag van het overlijclen van 
mevrouw Leunen verdaagd was geworden, 
ipso facto heeft beslist dat het recht van 
Fernancl Leunen niet voorwaardelijk was, 
als zijncle van het vooroYerlijclen van me
vrouw Leunen afhankelijk gestelcl ; dat 
Fernand Leunen derhalve, vo6r het over
lijclen van zijn moeder, het hem door de 
akte- van 18 September 1908 verleende 
recht gelclig aan notaris Vreven heeft 
kunnen overdragen; 

Dat het derde onclerdeel van het mid
del niet kan aangeiiomen worden; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank je
gens verweerders. 

7 Februari 1952. - 1" kamer. - Vool·
zitter en ve1·slagge·ver, H. Smetrijns, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. 
GJ3lijlclttidende concltts·ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Struye en Simont. 

l" KAMER. - 7 Februari 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. ' -
BURGJCRLI.TKE ZAKEN. - VOORZlENING IN
GICS'l'ELD .M:EER DAN DRIE VOLLE MAANDEN NA 
DJC BE'l'EKENINO VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING. 

- BESLISSING OP 'l'EGENSPRAAK OEWEZEN. 
TE LAAT INOES'l'ELDE VOORZIENING. 

Is niet ontvanlceUjTv cle voo1·ziening inge
stelcl meer llwn cl-rie ·valle mannclen van 
cle da,g at wawrop cle bete/cen·ing van de 
bestreden, op tegenspmalc in een bnrger·· 
Ujlce znalc gewezen besUss·ing ann aan-
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lefJfJCi' wenl gerlrwn (1). (Wet van 25 Fe
!Jrnari 1!l25, art. 1.) 

(CCYKENS, T. BELOISCHE STAAT EN DEPREZ.) 

Al<HE:>"l. 

HET HOI<'; - Gelet op het arrest, ov 
20 November 1!l48 door het Hof van beroep 
te Brussel op tegenspraak gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid : 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
op 12 April 1!l±ll aan eiser in persoon be
tekend werd ; 

Dat de voorziening op 26 September 
1!l4!l ingesteld, door de overlegging ter 
griffie van llet Hof van verbreking van 
het verzoekschrift en van de betekening 
er van, te laat wenl getlaan en clien
volgens niet ontvankelijk is (wet vnn 
25 J<'ebruari 1!l25, art. 1 en 8) ; 

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

7 Februari 1!l52. - 1° kamer. - Voo'r
zUter, H. Smetrijns, raaclslleer waarne
mend voorzitter. - Vc1·sla.ygeve·r, H. de 
Clippele. Gelijlclwidencle concl-u.s·ic, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De 
Winde en Van Leynseele. 

l" KAMER.- 8 Februari 1952 
(TWEE ARRESTEN.) 

1° WERKRECH'l'IDRSHAAD. - WETSBE
PALING DE OPENRAR!c BESTUREN AAN DE BE
VOEGDHEID VAN DE WERKRECHTERSRADicN 
ONTTR~~KKEND. - lNTERPRETATIE OP BEI'Eil· 
KENDE WIJZE. 

2° UITVOERENDE MACHT. - 0PENBAAR 
BESTU!Jlt OF OPENRARE INSTELI.JNG. - K~~N

MERKEN. 

3° SPOOHWEGEN. - NATIONALE l\IAAT
SCHAPPI.J DER BELGISCHIC SPOORWEGEN. -
JURIDISCHE KENJIIERKEN. - Is GEEN OPEN
BAAR BESTUUR NAAR DE ZIN VAN DIE TERJIIEN 
IN DIG ORGANIEKE WEI' OP DE WERKRECH
TERSRADEN. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
INTERPRETATIE VAN EEN VERSLAG VAN EEN 
KEURRAAD. - INTERPRETATIE VERENIGBAAR 
MET DE TERJIIEN VAN HET VERSLAG. - SOU
VEREINE INTERPRETATIE. 

(1) Verbr., 27 September 1951 (Bull. en 
PASlC., 1952, I, 30). 

5° WERKRECHTERSRAAD. - l\1IDDEL 
HIERUIT AFGELEID OAT DE BI!:SLISSJNG VAN DE 
WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP NOCH !JE 
UITEENZET'l'ING VAN DE VRAAG, NOCH DEZE VAN 
DE VERDEDIGING BEVAT. - BESCHOUWINGEN 
VAN DE BESLISSING WELKE DE WEDERZJ.TDSE 
AANSPRAKEN VAN DE PAR'l'IJEN AANDUIDEN. 
JVliDDEL FEITELIJKE G HONDSLAG MISSEND. 

6° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - :MIDDEL DAT EEN 
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE MO'f!EVEN AAN
VOERT. - GEEN TEGENSTRJ:JDIGHEID IN DE 
l\IO'l'IEVEN. - lVIIlmEL FEITELI.JKE GRONDSLAG 
MISSEND. 

1° De wetsbepaUng cl·ie, ·in pr·i.ncipe, de 
openba.re best1wen nan !le l!evoegclheicl 
van cle werlcrechtersmclen onttrelct be
hoort op bepe!"lcencle wijze te worcle·n 
geinterpretem·a (2). (Wet van 9 Juli 
1926, art. 5.) (De twee arresten:) 

2° De bestenLminrJ tot het algemeen nut 
wellce een inTichting lean opleveren vol
sta.at niet om d-it laatste tot een open
ba.m· besttw:r op te 1"ichten, ·welles lcen
·me1"lwn oncler meer z·ijn een deelnem.i-ng 
in het u-itoefenen ·t,an !le openba.·re 
ma.cht, het niet-IJef}'re·nul .zijn ·in rle Ujcl 
en het ontlweken van a.lle ~vinstbejag (3). 
(De twee arresten.) 

3° ImUen rle Nat-iona.le maatscha.pp·ij rler 
Belg'i.sche spoonveoen verwantschappen 
met een OJ! en banT best-lt1tr vertoont 
manlct zij nochtans r1een openbaa1· be
stmw uit, nls d!tsclaniu, aan cle bevoef}d
heicl van cle we-rlC1"echtersraden onttrolc· 
lcen ( 4). (De twee arresten.) 

4° De we'/"lr·rechte1·s·ra.a!l interpreteert SOU.·· 

vere-i-n het verslag van een door !le Na
tionale nwntschappij rZe·r Bel.qische 
SfJOorwegen ingestelrle lwu:rrnad, ind·ien 
die intenwetatie met rle termen Dwn het 
versln_q veren·igbaaT 'iS. (Eerste arrest.) 

5° Mist feitelijke gmnclslarJ, het mirldel 
h·ienliit af_qeleid flat . rle besliss'i!L!J ·wn 
rle 'l.verkrechterSTnad ·van 1Je1·oetl noah 
cle witeenzettilng van cle v·raag, noch 
rleze van rle ve,rae·a·irtiug l!eva.t, wnnnee,r 
lle beschouuyingen van cle besUssinf} rlr< 
weclerz1jrlse a.nnspraken vrtn rle pa·rtijen 
h:enlmnr malcen (i'i). (Wet van !l .Jnli 
1926, art. 77 en 123, voorlaatste alinea.) 
('l'weede arrest.) 

6° Mist teitelijke gromlsln.q, lwt mirlrlr;l 
drtt een tegenst1·ijcliphCJicl in de mot-ieven 
rta.nvoert, ·wnnneer er {!Cen te.qenstrij
di_qheirl in cle moUeven 1Jestaa.t. (Grund· 
wet, art. 97.) (Tweede arrest.) 

(2) (3) en (4) Zie de conclusie van de heer 
Leon Cornil, procureur-generaal, in Bu.ll. en 
PASIC., 1952, I, 322. 

(5) Zie verbr., 10 October 1946 (A'rr. F erbr., 
1946, blz. 331; Bull: en PASIC., 1946, I, 358). 
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Eerste an-est. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOOHWEGEN, T. VANDE VOORDE.) 

HE'J' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 Juni 1950 door de Werk
rechtersraad van beroeiJ te Brussel (1m
mer voor beclienden) gewezen; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikelen 1, 2, 4, 5 en 13 van de organieke 
wet van 9 Juli 1926 op de werkrechters
raden, alsmede van artikelen 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 13, 15, 16, .18 en 19 van de wet van 
23 Juli 1926 tot oprichting van de Natio
nale maatschappij der Belgische spoor
wegen, cluorclat cle wer1rrechtersraacl van 
beroep, niettegenstaande het karakter van 
openbaur bestnur van aanlegster, alsmede 
bet reglementuir kurakter van het sta
tuut dat de betrekkingen van de aanleg
gende maatschappij met haar personeel 
beheerst, zich evenwel stilzwijgencl be
voegd heeft verklaarcl om van de ten ver
zoeke van verweerder ing·estelde vorde
ring kennis te nemen, dan wanneer de 
werkrechtersraden enkel hevoegd zijn om 
kennis te nemen van de arbeidsgeschillen 
opgerezen tussen de werkgevers enerzijds, 
hun werklieden of bedienden anderzijds, 
in de mate waarin 1 o de persoon welke als 
« werkgever ll wordt aangeduid geen 
« openbaar bestuur )) is, deze regel slechts 
uitzondering lijdend ten aanzien van de 
gemeenteregieen voor wat betreft hun be
dienclen of werklieden welke niet onder 
toepassing vallen van de wet van 30 Juli 
1903 op cle vastheid van cle gemeentebe
dieningen, en 2° de zogenoemde bedienden 
of werklieden aan hun werkgever verbon
den zijn door een dienstcontract dat net 
karakter van een overeenkomst van !outer 
privaat[·eclltelijke aard vertoont : 

Overwegende dat het middel, zonder het 
burgerrechtelijk karakter van het voor
werp van de in dit geding voorgebrachte 
eisen te betwijfelen, er zich bij bepaalt 
te betogen dat de werkrechtersraden 
onbevoegd zijn en cUt om twee rede
nen: 1 o omdat aanlegster een openbaar 
bestuur zou zijn, en 2° wegens het bestaan 
van een statuut dat de betrekkingen van 
aanlegster met haar personeel beheerst; 

Overwegencle dat luidens artikel 1 van 
de organieke wet betreffende de werkrech
tersraden van 9· Juli 1926, deze arbeidsge
rechten ingesteld worden om de arbeids
geschillen opgerezen tussen de werkgevers 
enerzijds, en hun werklieden en bedien
den anderzij ds te beslech ten ; 

Overwegende dat voormelde wet, na iil 
artikelen 2 en 4 de begrippen werkgever 
en bediende te hebben omschreven - aan 
welke begrippen de onderscheiden hoeda
nigheden van aanlegste~· en verweerder 
beantwoorden - bij artikel 5 beschikt 

dat de bepaling van de uitdrukking 
« werkgever ll niet op de openbare bestu
ren toepasselijk is ; 

Overwegencle dat deze bevoegclheid-uit
sluitende bepaling derhalve op enge wijze· 
behoort te worden gei:nterpreteerd; dat 
zulks des te rneer geboclen is daar al'ti
kel 2 van dezelfde wet ten opzichte van 
de instellingen ten algemenen nutte aan 
de werkrechtersraden bevoegdheid ver
leent; 

Overwegende dat indien uanlegster op 
sommige punten verwantschap met een 
openbaar bestuur vertoont en in bepaalde 
opzichten van de gewone werkwijze van 
de vennootschaJJpen afwijkt, deze elemen
ten evenwel niet volstaan om !mar tot een 
openbaar bestuur op te richten, welks ken
merken onder meer zijn een deelneming 
in het uitoefenen van de openbare macht, 
het niet-begrensd zijn in de tijd en het 
ontbreken van aile winstbejag; dat de 
bestemming tot het algemeen nut welk~ 
een inrichting kan opleveren niet volstaat 
om het met het karakter van openbaar 
bestuur te bekleden; 

Overwegende dat, welke ook het karak-
ter zij van het statuut van aanlegsters 
personeel, dit karakter de arbeidsgeschil
len welke tussen aan!egster en haar }Jer-
soneel oprijzen, aan de bevoegdheid van 
de werkrechtersraclen niet zou kunnen 
onttrekken, vermits deze geschillen over· 
burgerlijke rechten lopen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweecle mifldel : SPhending van 

artikelen 1134 van het Burgerlijk Wet
boek betreffende de bindende krncht van 
de overeenkomsten, 1310, 1320 en 1322 van 
hetzelfde wetboek waarbij het geloof· 
wordt geregelcl dat aan de akten client ge
hecht, 13 vande wet van 23 .Tuli 1926 tot 
oprichting van de Nationale maatschappiJ 
der Belgische spoorwegen, 13, 17 en 24 
van hoofdstuk XVI getiteld << Uitkering 
van de pensioenen ll van het statuut van 
het personeel van de aanleggende maat
schappij aangenomen ter zitting" van de 
Nationale paritaire commissie van 14 Oc
tober 1932, 8 en 9 van hoofdstuk X van het
zelfcle statuut, getitelcl << sociale verzeke
ringen ll, verkeercle toepassing en gevo1g
lijk schending van artikelen 3 (lloofd
stuk XI) en 21 (hoofclstuk XVI) van het
zelfcle stntuut : 1 o cloordat de bestreden 
beslissing ten onrecllte beslist lleeft dat 
verweerder wegens vroegtijclige invalidi
teit, met ingang van 1 Mei 1944 op pe~
sioen diende te worden gestelcl, <"n, om m 
clier voege te beslissen, gesteund heeft 
hierop dat verweerder in December 1943 
clefini tief niet meer in staa t zou bevonclen 
zijn geweest om volkomen, geregeld en 
voortclurend naar de zin van voormeld ar
tikel 13 (hoofdstuk XIV) van bet statuut 
van het personeel zijn dienst te vervul-
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len, dan wanneer uit de tekst zelve van 
de toenmaals door de krachtens het sta
tuut desbevoegde geneeskundige overheid, 
zoals hij, trouwens in de motie:v'eri- van de 
bestreden beslissing wordt > opgenomen, 
integendeel blijkt dat verweerder ge
schikt verklaard werd om zijn vroegere 
dienstwerkzaamheden als klerk te hel:vat
ten, -onder het enig voorbehoud dat hij ze 
diende te vervullen in een kalm kantoor, 
waar hij van gerucht en drukte bevrijcl 
bleef; 2° doordat de rechter over de 
grond, door de bedoelde beslissing van 
de geneeskundige overheid in de hier 
te voren aangeduide zin te willen uitleg
gen, in werkelijkheid zijn eigen beoorde
ling willekeurig in de plaats van die van 
voornoemde overheid gesteld heeft, in 
weerwil van de statuutsbepalingen waar
bij de bevoegdheid van bewuste overheid 
wordt omschreven : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat de keurraad voor beroepsge
schiktheid van aanlegster, in een verslag 
dat op 3 December 1943 door de genees
heer-inspecteur werd bekrachtigd, besluit 
dat er grond is om verweerder definitief af 
te keuren voor de functie van ondersta
tionschef of voor iedere andere dienst 
waarbij andermans veiligheid is betrok
ken; dat een lichte bezigheid thans moge
lijk en zelfs wenselijk is voor deze be
ambte die geschikt wordt bevonden om als 
klerk te werk gesteld te worden, bijvoor
beeld in een kalm kantoor, daar de stoor
nissen waaraan hij lijdt door gerucht en 
drukte zouden verergerd worden ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door dit verslag te interpreteren bij 
wijze van een beoordeling welke van fei
telijke aard en niet met de bewoordingen 
er van onvei·enigbaar is, beslist dat er 
uit voortvloeit dat verweerder niet in 
staat was om volkomen, geregeld en voort
durend zijn dienst als klerk · te vervullen, 
zoals bepaald bij artikel 13 van het hoofd
stuk XVI van het statuut; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Tweede arrest. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN,. T. MARTENS.) 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 Juli 1950 door de Werk
rechtersraad van beroep te Antwerpen, 
kamer voor werklieden gewezen ; 

Over het eerste middel ... (zie voor
gaand arrest) ; 

VERBR., 1952. - 19 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 77 en 
123 (bijzonder voorlaatste alinea) van de 
organieke wet van 9 Juli 1926 over de 
werkrechtersraden, doordat de bestreden 
beslissing, in tegenstrijd met het voor
schrift van de wet, geenszins noch de uit
eenzetting van de vraag bevat, noch deze 
van de verdediging, noch de aanduiding 
van de door appellante, thans eiseres in 
verbreking, uiteengezette bezwaren te
gen de beslissing van de eerste rechter, 
noch het voorwerp van het in de zaak 
door geintimeerde zogezegd gevormd tegen
beroep, terwijl overigens de bestreden be
slissing herhaalde malen toespeling maakt, 
maar zonder de draagwijdte er van na
der te bepalen, op besluiten die door te
genwoordige eiseres in verbreking zouden 
genomen geweest zijn, hetgeen het Hof 
van verbreking in de onmogelijkheid stelt 
om zijn toezicht over de wettelijkheid van 
de beslissing uit te oefenen : 

Overwegende dat uit de beschouwingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat aan
legster v66r de rechter in hoger beroep 
zoals v66r de eerste rechter heeft staande 
gehouden, dat de door verweerder inge
stelde vordering verjaard was en, in 
subsidiaire orde, de ontzegging van de 
eis heeft gevorderd, omdat· verweerder, 
na zijn declassering als seingever, uit
drukkelijk om zijn behoud in de lagere 
categorie zou verzocht hebben of althans 
in zijn declassering stilzwijgend zou toe
gestemd hebben door zijn verplaatsing 
niet aan te vragen en door de loonstaten, 
waarin zijn bezoldiging volgens een lager 
barema was berekend, regelmatig af te 
tekenen; 

Dat, anderzijds, de bestreden beslissing 
duidelijk te kennen geeft dat het tegen
beroep van verweerder tot voorwerp had 
de hervorming van het beroepen vonnis, 
voor zoveel dit vonnis de korte verjaring 
van zes maanden op de vordering toepas
selijk had verklaard, doch als gedeeltelijk 
gestuit had beschouwd door een reclama
tie uitgaande van een erkende vakorgani
satie; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
bestreden beslissing de wederzijdse aan
spraken van de partijen v66r de werk
rechtersraad van beroep heeft aangeduid 
en derhalve zich naar de voorschriften 
van artikelen 77 en 123 van de wet van 
9 Juli 1926 heeft gedragen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 77, ali
nea 2, en 123 (bijzonder de voorlaatste 
alinea) van de organieke wet van 9 Juli 
1926 op de werkrechtersraden, doordat de 
bestreden beslissing haar motivering 
steunt, enerzijds op het feit dat het niet 
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door eiseres zou betwist zijn dat ver
weerder, toen geintimeerde, in 1942 buiten 
zijn toestemming of aanvraag van seinge
ver A tot seingever C gedeclasseerd werd, 
en anderzijds op de zogezegde ontoe
-reikendheid van de verschillende door ei
seres ingeroepen bestanddelen om vast te 
stellen dat beroepene « zou verzaakt heb
ben aan het recht als seingever A in 
dienst te blijven ll en dat hij « door het 
aftekenen van de loonstaten in zijn ver
laging zou hebben toegestemd ll, dan wan
neer de motieven van de bestreden beslis
sing tegenstrijdig zijn en dus als elkan
der wederkerig vernietigend dienen be
schouwd, waaruit volgt dat de bestreden 
beslissing niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat indien de bestreden 
beslissing eerst vaststelt dat aanlegster 
niet betwist dat verweerder buiten zijn 
toestemming of aanvraag gedeclasseerd 
werd en daarna onderzoekt of verweer
der niet uitdrukkelijk verzocht heeft om 
als seingever in de lagere categoric te 
worden gesteld of althans niet stilzwij
gend zijn declassering heeft aanvaard, zij 
in de eerste beschouwing een toestemming 
of aanvraag bedoelt welke de declasse
ring zou zijn voorafgegaan en in de vol
gende beschouwingen gewag maakt van 
een aanvraag van verweerder, na de de
classering, om in de lagere categoric te 
worden behou{len en van een stilzwij
gende berusting van verweerder in de vol
trokken {leclassering; 

Overwegende dat dienvolgens er geen 
tegenstrijdigheid in de motieven van de 
bestreden beslissing bestaat en dat het 
micldel in feite niet opgaat; 

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

· en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

8 Februari 1952. - 1• kamer. - Vom·
zitter en V(:Wslaggeve1·, H. Smetrijns, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclwiaende concl!!~sie, H. Leon Cornil, 
procnrenr-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Ryn, Simont en Struye. 

1 e KAMER. - 8 Fehruari 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZA'KEN. - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN OP VERWIJZING NA VERRREKING 
GEWEZEN AHREST. - MIDDEL · ER ZICH TOE 
BEPERKEND DE RECH1'SLEER 1'E BESTRIJDEN 
WAAROP DE VERBREKING WERD GEGHOND EN 
WELKE HE1' OP VERWIJZING KENNISNEMEND 
HECHTSCOLLEGE GEHULDIGD HEE~'T. - MID
DEL NIET ONTVAN'KELIJK. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

BUHGEHLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GERICH'!'
'rEGEN EEN OP VERWIJZING NA VERBREKING 
GEWEZEN ARREST. - MIDDEL VREEMD AAN DE 
RECHTSLEER W AAROP DE VERBREKING WERD 
GEGROND EN WELKE HET OP VEHWIJZING KEN
NISNEMEND RECHTSCOLLEGE GEHULDIGD HEEFT. 
- MIDDEL ONTV AN'KELIJK. 

ao VERBREKING. - WEDERZIJDSE BE
VOEGDHEID VAN DE VEHENIGDE KAliiERS EN VAN 
lEDER VAN DE TWEE KAMERS. - VOORZIE
NING TEGEN EEN OP VERWIJZING NA VERBHE
XING GEWEZEN ARHEST. - MIDDELEN DE 
ItECHTSLEER BESTRIJDEND W AAROP DE VER
BREKING WERD GEGHOND EN WELKE HET OP 
VERWIJZING 'KENNISNEMEND RECHTSCOLLEGE 
GEHULDIGD HEEFT. - J\1IDDELEN VREEMD AAN 
DIE RECHTSLEER. - VoORZIENING NIET DIE
NEND VOOR DE VERENIGDE KAMERS GEBRACHT 
TE WORDEN. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BUHGERLIJ"KE ZAKEN. - MIDDEL HIEiiUIT 
AI!'GELEID DAT DE RECH1'ER OVER DE GROND 
'ZICH OVER DE GHONDWE'ITELIJKHEID ENER 
WET ZOU UITGESPHOKEN HEBBEN. ~ ARHEST 
WEIGEREND EEN KONIN'KLIJK BESLUIT TOE TE 
PASSEN. - MIDDEL IN FEITE NIET OPGAAND. 

5° RED EN EN VAN DE VONNISSEN EN 
ARREJS'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
RECH1'ER OVER DE GHOND DE GRONDSLAG VAN 
EEN VERWEER WEERLEGGEND. - GEEN VER
PLICHTING DE GEVOLGTREKKING, DIE DE 
PARTIJ UIT DIT VERWEER AFLEIDDE, UIT
DRUKKELIJK TE BEANTWOOHDEN. 

1° Is niet ontvctnlcelijlc het middel ge1·icht 
tegen een op ve1'wijzing na ve1·b1"elcin!J 
gewezen a1'1'est, wannee·r het e1· zich toe 
beperlct de Techtslem· te bestrijden 
waarop de -verb1"elcing we1'd geg1'0nd en 
welke het op ve1·wijzing lcennisnemend 
1·echtscollege gelmld·igd heeft. (Wet van 
7 Juli l865, art. 1, al. 2.) 

2o Zijn ontvanlcelijlc cle middelen ge1·icht 
tegen een Dll ve1·wijzi.ng na ve1'b1'elcing 
gewezen d1'1'est, wnnnee1' zij v1'eemd 
zijn ann de 1·echtslem· wan1'01J de ve1'-
1J1'elcing · we1:d geg1'0nd en wellce het op 
verwijzing lcennisnemend 1'6Chtscollege 
geh1~ldigd heeft. (Wet van 7 Juli 1865, 
art. 1, al. 2.) (Stilzwijgencle beslissing.) 

3° Be}wo1·t niet voor cle verenigde learners 
van . het Hot gebmcht te worden, de 
voorziening tegen een op verwijz·ing na 
ve1'b1'elcing gewezen an·est, wannem· zij 
e1' zich toe bepe1·lct -hetzij de 1·echtslee1· 
te best·rijden waarop de ver1!1'elcing 
we1·d gegrond en wellce het op verwij.
zing lcennisnemend 9·echtscollege gehul
digd heeft, hetzij midclelen in te ~·oepen 
die aan die · 1·echtsleer vreemd zij9~. 
(W!)t van 7 Juli 1865, art. 1.) (Stilzwij-

. gencle beslissing.) 
4° Gaat in feite niet op het middel him·

uit a[geleid dat de 1·echte1· ovm· de 
grand ove1· de grondwettelijlche~d. ener 
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tvet ttitspraa.J;; zou gedaan hebben, wan
neer · het arrest alleen weige1·t een 
lcoitinlclijk besluit toe te pa.ssen, om de 
-reden dat d-it besluit de grenzen van de 
machten, welke bij een wet aan de Ko
ning we1·den toegelcend, te btt-iten gaat. 

5o De reahter over fle gmnd, door de 
gmndslag van een bij concl-nsies voor
gebmcht ve1·weer te weerleggen, wijst 
af en, dienvolgens, beantwoordt de ge
volgtrelcking, die de pa1·tij uit dit ve?'· 
weer afieidde. 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 Februari 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, zitting hou
dend met verenigde kamers, en uitspraak 
doende als krachtens arrest van verbre
king van 20 April1950, op verwijzing ken
nisnemend hof (1) ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 25, 26, 30, 78, 97, 100, 102, 107 
en 138 van de Grondwet; 10 van de titel II 
van de wet van 16-24 Augustus 1790, be
kendgemaakt in Belgie op 2 frimaire 
an IV, over de rechterlijke inrichting, 
237 van het Strafwetboek, 1 en inzonder
heid 1, alinea's 1 en 2, van de wet van 
17 Mei 1933 waarbij aan de regering be
voegdheid wordt toegekend om zekere 
inaatregelen te treffen met het oog op 
het financieel herstel en het verwezen
lijken van het begrotingsevenwicht, 2 
en inzonderheid lid 2 van het konink
lijk besluit van 31 Mei 1933 houdende 
vermindering van de Rijkspensioenen, 
1, 3 en 9 van de wet van 25 Juli 1867 
betreffende de ontslagverlening aan de 
magistraten; doordat het bestreden arrest 
zijn weigering om het koninklijk besluit 
van 31 Mei 1933 toe te passen gepoogd 
heeft te rechtvaardigen door de zinloze, 
dubbelzinnige en met het ontbreken van 
motieven gelijkstaande reden dat de wet
gever op 17 Mei 1933 de Regering zou ge
machtigd hebben de wet van 25 Juli 1867 
enkel te wijzigen « in de mate waarin 
deze wet ll de bij de Grondwet ingestelde 
orde << niet aantast ll, zonder overigens 
nader te bepalen welke deze maat is en 
waarin zij zou overgeschreden zijn ge
weest door voormeld koninklijk besluit 
waarvan geen enkele bepaling ten doel 
heeft wetsbeschikking over een bij de 
Grondwet geregelde materie in te voeren 

(1) Zie het arrest van verbreking van 
20 April 1950, de zaak naar het Hof van be~ 
roep te Luik verwijzend (Arr. Verb1·., 1950, 
biz. 517; Bull. en PAsiC., 1950, I, 560), alsook 

(inzonderheid schending van artikelen 26, 
78, 97, 100 en 102 van de Grondwet, 1 van 
de wet van 17 Mei 1933, 2, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 31 Mei 1933, 1, 3 
en 9 van de wet van 25 Juli 1867) ; door
dat het bestreden arrest geweigerd heeft 
het koninklijk besluit van 31 Mei 1933 toe 
te passen om de reden dat het ongrond
wettelijk zou zijn, dan wanneer dit be
sluit, waarbij binnen de perken van bij de 
wet van 17 Mei 1933 overeenkomstig arti
kel 78 van de Grondwet aan de koning toe
gekende machten regelingen werden uitge
vaardigd om de wetten betreffende de toe
lagen van alle aard die ten laste van de 
Staat vallen te wijzigen of aan te vul
len, alleen de berekeningsgrondslagen van 
het « pensioen van het emeritaat gewij
zigd heeft ll, hetwelk door de· wet van 
25 Juli 1867 werd ingevoerd, ook al diende 
dit pensioen te worden beschouwd als 
een bezoldiging waarvan de vaststelling, 
krachtens artikel 102 van de Grondwet, 
aan de wetgever is voorbeliouden, en· dan 
wanneer dit koninklijk besluit, door bin
nen deze perken in dier voege te beschik
ken, geen afbreuk heeft kunnen doen aan 
het grondwettelijk beginsel van de onaf
zetbaarheid van de rechters en van dezes 
recht op het emeritaat, hetwelk trou
wens door de wet niet aan alle rech
ters wordt verleend doch alleen aan diege
nen die dertig jaar dienst hebben, wat 
volstaat om te bewijzen dat het emeritaat 
geen noodzakelijk gevolg is van de onJ 
afzetbaarheid, des te meer daar bij 
voornoemd koninklijk besluit van 31 Mei 
1933 noch de grondwettelijke regel van de 
onafzetbaarheid noch de wetsvoorzienin
gen tot inrichting van het emeritaat wer
den gewijzigd (inzonderheid schending 
van artikelen 25, 26, 78, 100, 102 en 107 
van de Grondwet, 1 van de wet van 
17 Mei 1933, 2 van het koninklijk besluit 
van 31 Mei 1933, 9 van de wet van 
25 Juli 1867) ; doordat het bestreden ar
rest, onder de schijn van een over de 
grondwettelijkheid van het koninklijk 
besluit van 31 Mei 1933 geveld oordeel, in 
werkelijkheid geoordeeld heeft over de 
grondwettelijkheid of de ongrondwette
lijkheid zo van de wet van 25 Juli 1867 
als van die van 17 Mei 1933; waartoe het 
niet gemachtigd was (inzonderheid schpn
ding van artikelen 25, 26, 78, 107 en 138 
van de Grondwet, 10 van de titel II van 
de wet van 24 Augustus 1790; 237 van het 
Strafwetboek), en doordat het bestreden 
arrest zodoende aanlegger veroordeeld 
heeft tot betaling van de gelden waarvan 
de wetgever hem wettelijk, dus regelma
tig, ontslagen had : 

het op verwijz:i:ng door het Hof van beroep te 
Luik gewezen arrest van 1 Februari 1951 
(PASIC., 1951, II, 90). 
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Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat de voorziening in deze 

beide onderdelen er zich toe beperkt de 
rechtsleer te bestrijden waarop de verbre
king werd gegrond en welke het op ver
wijzing kennisnemend rechtscollege in het 
bestreden arrest gehuldigd heeft; dat, 
krachtens artikel 1, alinea 2, van de wet 
van 7 Juli 1865, geen van beide onderdelen 
van het middel ontvankelijk is ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met hetgeen 

in het mid del wordt beweerd, het bestre- · 
den arrest zich noch rechtstreeks noch 
onrechtstreeks over de grondwettelijkheid 
van de wetten van 25 Juli 1867 en 17 Mei 
1933 uitspreekt; 

Dat het inderdaad, wat de wet van 
25 Jnli 1867 betreft, er op wijst « dat het 
aan het hof niet toebehoort de grondwet
telijkheid dezer wet te beoordelen ll, en, 
aan de hand van de parlementaire voor
bereicling van genoemde wet, er zich bij 
bepaalt de nadruk er op te leggen dat het 
emeritaat van de rechters een gevolg 
is van het grondwettelijk beginsel hunner 
onafzetbaarheid, en, wat de wet van 
17 Mei 1933 betreft, verklaart dat << ver
mits bij de wet van 17 Mei 1933 aan cle 
regering geen machtiging werd verleend 
om een grondwettelijke regel te wijzigen ''• 
het onderzoeken van de toepasselijkheid 
van het koninklijk besluit van 17 Mei 
1933 welke het onderneemt niet de grond
wettelijkheid van de wet van 17 Mei 1933 
betreft, doch de wettelijkheid van het ter 
uitvoering van deze wet genom en besluit; 

Da t alclus de bestreden beslissing ui t
sluitend hierop gegrond is dat het toepas
sen van artikel 2, lid 2, van llet konink
lijk besluit van 31 Mei 1933 op verweer
ders « pensioen van het emeritaat ''• de 
grenzen te buiten gaat van de machten 
welke bij de wet van 17 lVIei 1933 ann de 
Koning werclen toegekend; 

Dat cUt onderdeel van het miclael in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97, en gevolglijk 100, 102, 107 
van de Belgische Grondwet, 1131, 1134, 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek (schencling van het gerechtelijk 
contract en van het geloof clat aan de 
door aanlegger v66r de rechter over· de 
grond genomen conclusies client gehecht), 
1 en 9 van de wet van 25 Juli 1867 betref
fende de ontslagverlening aan de magis
traten, doordat het bestreden arrest, het 
gerechtelijk contract miskennend alsook 
het geloof dat aan de conclusies door aan
legger genomen v66r het hof van beroep 
te Luik client gehecht, zonder dienaan
gaande enige reden van zijn_ beslissing te 
geven, het middel verwoi·pen heeft het
welk afgeleid was nit het feit dat de 

rechter die vrijwillig ZIJn ontslag heeft 
ingediend, door te verzoek-en-dat-hem,-bij 
toepassing van de wet van 25 Juli 1867, 
het emeritaat en het pensioen van het
zelve worde verleend en die zulks heeft be
komen, zich niet meer vermag te beroe
pen op artikelen 100 en 102 van de Grond
wet, claar hij geen rechter meer is, dan 
wanneer aanlegger, indien dit middel be
antwoord en aangenomen was geweest, in 
elk geval niet had kunnen veroordeeld 
worden tot het betalen waartoe hij door 
het bestreden arrest wordt verplicht van 
cle sonimen welke van hem werden gevor
derd: 

Overwegende dat aanleggers conclusies 
luiden « waaruit volgt dat, aangezien de 
magistraat die van zijn plaats heeft afge
zien door te verzoeken dat hem ontslag 
worde verleend of die er van bij vonnis 
werd ontzet, geen magistraat meer is, hij 
zich niet meer op artikelen 100 en 102 van 
de Grondwet vermag te beroepen ''; 

Dat nit het zinsverban{l en de wending 
« waaruit volgt ''• welke client om een be
sluit in te leiden, blijkt dat de hier te 
voren herhaalde zin geen onderscheiden 
verweer uitmaakt, maar enkel de slotsom 
van een redenering te kennen geeft, waar
van het geheel het verweer uitmaakt; 

Overwegende dat aanlegger door cUt 
verweer staande hield dat het emerituat 
des rechters niet nit het grondwettelijk 
beginsel zijner onafzetbaarheid voort
vloeit; dat volgens dit verweer, ener
zijds, de eerste alinea van artikel 100 van 
de Grondwet, luidende : « De rechters 
worden voor hun leven aangesteld ''• enkel 
betekent dat de magistraten niet voor een 
zekere tljd maar voor een onbepaalde 
dnnr worden aangestelcl, en dat anderzijds 
de onafzetbaarheid van de rechters, welke 
enkel voortsprnit nit de alinea 2 van het 
artikel waarin wordt beschikt dat geen 
rechter van zijn plaats kan worden ontzet 
dan door een vonnis, volkomen geeerbie
digd is mits geen afbreuk ami dit laatste 
beginsel wordt gedaan; 

Overwegende dat nit de alclus ver
strekte interpretatie van het grondwette
lijk beginsel van de onafzetbaarheid van 
de rechters aanlegger afleidde dat de ma
gistraat aan wie om reden van zijn leef
tijd ontslag wordt verleend zich niet meer· 
op artikelen 100 en 102 van de Grondwet 
vermocht te beroepen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
clit stelsel van aanleggers conclusies heeft 
beantwoord door vast te stellen, aan de 
ene kant « dat de zin : de rechters wor
den voor hun leven aangesteld, slechts 
een betekenis kan hebben : een voor zijn 
leven aangestelde magistraat is een ma
gistraat die voor heel de tijd dat hij te 
leven heeft werd aangesteld ''• en aan de 
andere kant, « wat de rechters betreft is 
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de regel van het emeritaat naar recht en 
in feite een gevolg van het beginsel hun
ner onafzetbaarheid en maakt derhalve 
een beginsel van grondwettelijke aard 
·nit>>; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door deze redenen de grondslag zelve van 
het bij de conclusies voorgebrachte ver
weer weerlegd hebbende, mitsdien .tevens 
de eruit afgeleide gevolgtrekking afgewe
.zen en dienvolgens beantwoord heeft; 

Dat het Il1iddel bijgevolg in feite niet 
oJ)gaat; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

8 Februari 1952. - 1" kamer. - ·voor
zUter, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voor.zitter. - Ye1·slaggeve·r, H. Gi
roul. - Gelijlcluidende conclusie, H. Leon 

, Cornil, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Delacroix en Simont. 

2< KAMER.- II Fehruari 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. ~ MIDDEL AANVOEREND DAT EEN 
GETUIGE ONTZE'l' WAS VAN HET RECHT OM IN 
RECHTE GETUIGENIS AF TE LEGGEN. - MIDDEL 
DAT STEUN VINDT NOCH IN HET ARREST, NOCH 
IN ENIG STUK VAN DE RECHTSPLEGING. -
MIDDEL IN FEITE NIET OPGAAND. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. 
VRAAG S'l'REKKENDE TOT UI'l'STEL VAN DE 
ZAAK.- VERWERPING. 

.3° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. 
S•rRAFZAKEN. - 00RREC'l'IONELE ZAKEN. 
MIDDEL GERICH'J' 'l'EGEN EEN TUSSENARRES'r. 
- VOORZIENING SLECH'rS 'l'EGEN HE'l' EIND
ARREST GERICH'l'. - J\I!IDDEL NIE'r ONTVAN
RELIJK. 

1" Gaat in fe#e niet op, het micldel ann
voe!·end dat een oncler eecl in ve·rhoo1· 
genornen getu·ige ontzet was vnn het 
1·echt om in 1·echte getttigenis nf te leg
gen, wnnnee1· cleze bewer-ing stertn v·indt 
noch ·in het a1Test, noch in enig stulc 
van de 1·echtsplegin[J waarop het Hot 
acht ve'l'mag te slnnn (1). 

~2° De r·echte1· over de g1·o1Hl oonleelt sou
ve·rei·n of het uitstel van de znnk, aan-

(1) Verbr., 7 Juni 1948 (Ar1·. T'erb1·., 1948, 
-biz. 308; Bull. en PASIC., 1948, I, 355); 28 Fe
bruari 1949 (A1·r. T'erb1·., 1949, biz. 150; B·ull. 
en PASIC., 1949, I, 168}; raadpl. ook de nota 1 

.onderaan verbr., 8 April 1895 (Bull. en PASIC., 
1895, I, 148). Verge!. verbr., 1 December 1947 

,(Arr: T'erbr., 1947, biz. 387; Bull. en PAsiC., 

(levraagd ten e·inde n·iertwe elenwnteli 
bij de debatten te b1·engen, de open
bar·ing van de wanrlwid zou lcunnen be
vorder·en (2). 

3° Is niet ontvanlcelijlc, tot stav·ing van 
een voorziening cUe slechts i:ngesteld is 
tegen het in een str·atzaalc, gewezen . 
e·indar-r·est, een middel tegen een trtssen
a.r-r-est ge1·icht (3). 

(SCHRAM, 'l'. SMET EN ANDEREN.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Augustus 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Wat de voorziening betreft tegen de be
slissing over de publieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 155 en 189 van het W etboek van 
strafvordering doordat de genaamde Jean 
Van Dooren ter zitting van de Oorrectio
nele rechtbank te Antwerpen onder eed 
verhoord werd niettegenstaande hi.i ont
zet was van het recht om in rechte getui
genis af te leggen, tenzij om er enkel in
lichtingen te geven, krachtens het tegen 
hem door het Militair gerechtshof te Luik 
op 4 Juli 1947 uitgesproken arrest : 

Overwegende dat aanlegger die voor het 
Hof van verbreking voor de eerste maal 
beweert dat een onder eecl in verhoor ge
nomen getuige ontzet was van het recht 
om in rechte getuigenis af te leggen, het 
bewijs van deze bewering afieidt uit een 
bescheid clat aan de rechter over de grond 
niet werd voorgelegd; 

Overwegende dat het middel dat steun 
vindt noch in het bestreden arrest noch 
in enig · stuk van de rechtspleging waarop 
het Hof acht vermag te slaan, in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
de rechten van de verdediging doordat de 
rechter de vraag van aanlegger niet inge
willigd heeft welke strekte tot uitstel 
van de zaak om reden dat een onderzoek 
in gang was over feiten die met deze we
gens welke aanlegger vervolgd was in ver
band stonden : 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl souverein oordeelt over het belang 
van inlichtingen die ten gevolge van een 
afzonderlijk onderzoek zouclen kunnen 
ingewonnen worden,. en oj' het uitstel van 

1947,, I, 509); 29 September 1948 (A1·r. T'erb1·., 
1948, blz. 445; Bull. en PASIC., 1948, I, 516). 

(2) Verbr., 24 April 1944 (B·ull. en PAsiC., 
1944, I, 308). 

(3} Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
19 Febrnari 1951 (A1·r. T'erbr., 1951, blz. 342; 
B-ull. en PASIC., 1951; I, 408). 
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de zaak de openbaring van de waarheid 
zou kunnen bevorderen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat « het al of niet bestaan van 
de persoon, tegen welke verdachte thans 
verklaart klacht neergelegd te hebben 
en die hij tijdens het vooronderzoek 
weigerde te doen kennen, ter zake van 
aile belang ontbloot is » en verklaart dat 
« het hof voldoende ingelicht is >> ; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden ; 

Over het derde middel : schencling van 
artikelen 1 en 2 van de wet van 9 April 
1930 en van de rechten van de verdediging 
doordat de aanvraag van aanlegger strek
kend tot een psychiatrisch onderzoek no
pens zijn verantwoordelijkheid en geestes
toestand, verworpen werd : 

Overwegende dat over dit verzoek, op 
7 Augustus 1951 uitspraak werd gedaan 
door een onderscheiden arrest waartegen 
de voorziening in verbreking niet gericllt 
is; 

Overwegende derllalve dat het middel 
niet ontvankelijk is ; 

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

Wat de voorziening betreft tegen de be
slissing op de burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel aanvoert en dat het Hof er 
van ambstwege geen opwerpt ; 

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

11 ·Februari 1952. ,- 2• kamer .. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
concl~tsie, H. Roger .Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- II Fehruari I952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNlS 
YAN VERO:JRDELlNG. - GEEN AANDUIDlNG VAN 
DE WETTEKST DIE DE TOE TE PASSEN STRAF 
BEPAALT. - VONNlS NIET GEMOTlVEERD. 

Is niet wettelijlc gemotiveerd het vonnis 
van veroordeztng dat de wettekst, die de 
toe te passen strat bepaalt, niet aan
duidt (1). 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
1 October 1951 (A1T. Ve1·b1·., 1952, biz. 37; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 40). 

(BAUWENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 30 October 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen; 

Over het middel van ambtswege : schen
ding van artikel 97 van de Grondwet; 

Overwegende dat, in · het vonnis in 
eerste aanleg van de rechtbank van poli
tie, de artikelen 475 en 476 van de Code 
van de politiereglementen van Antwerpen, 
van 11 April 1921, - gewijzigd de 28 De
cember 1932 en de 22 Februari 1949, -
alsook het koninklijk besluit van 23 Maart 
1901 vermeld worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat de beslissing bekrachtigt, geen andere 
wets- of regiementaire beschikking ver
meldt; 

Overwegende dat de enige vermelde ar
tikelen 475 en 476 van de Code van de po
litiereglementen van Antwerpen de toe te 
passen straf niet bepalen; 

Overwegende dat, met vervolgens, zon
der verdere nauwkeurigheid, het konink
lijk besluit van 23 Maart 1901 te vermel
den, koninklijk besluit dat overigens door 
talrijke koninklijke besluiten gewijzigd 
werd, en onder meer door het koninklijk 
besluit van 29 October 1937, het bestreden 
vonnis ook niet de wetteksten aanduidt 
die de toe te passen straf bepalen ; 

Waaruit volgt dat het vonnis niet ge
motiveerd is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het door aanlegger aangevoerde mid
del, verbreekt het bestreden vonnis ; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout, zetelende in 
graad van beroep; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

11 Februari 1952. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1'Blag
gever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conolusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- II Fehruari I952 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTE~. - STRAFZAKEN. - CoNCLU
SlES VAN BEKLAAGDE ER ZlCH TOE BEPERKEND 
TE BETWlSTEN DAT DE HEM TEN LASTE GELE(lDE 
FElTEN VAN MEDEPLICH1'IGHEID BEWEZEN ZlJN. 
- ARREST VAN VEROORDELlNG DE FElTEN BE-
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WEZEN VERKLAREND EN, BOVENDIEN, DE ALS 
BESTANDDELEN VAN DE MEDEPLICHTIGHEID 
AANGENOMEN ELEMENTEN BEPALEND. - AR
REST WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
PLICRTING VOOR DE RECHTER Zl.TN BESLISSING 
TE MOTIVEREN. - GEEN VERPLICHTING DE 
MOTIEVEN VAN ZIJN MOTIVERING TE GEVEN. 

1 o W anneer de conclttsies van de be
. klaagde er zich toe beperlcen te bet~v-is

ten dat de hem ten laste gelegde feiten 
van medeplichtigheid bewezen zijn, is 
wettelijlc gemotiveet·d het atTest van 
·veroo·rdeUng dat de feiten bewezen ver
lclaart en, bovendien, de als bestandde
len van de medepl-ichtigheid aangeno
men element en bepaalt (1). 

2o Zo de t·echtm· de verplichting heeft zijn 
besliss·ing te mot-ivereti, is hij et·toe 
echte-r niet gehouden de motieven van 
zijn motivering op te geven (2). 

(BUTAYE.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 29 October 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, eerste onderdeel, de door 
~iseres vo6r het hof van beroep genomen 
conclusies onbeantwoord laat, waarbij op
_geworpen was dat de in de bundel enige 
<>pgenomen zijnde elementen omtrent de 
medeplichtigheid van eiseres in de haar 
ten laste gelegde feiten onder litteris _A 
.a 1 en 2, A b en D, bestonden nit 
zuiver subjectieve verdachtmakingen van 
drie andere veroordeelden, wier geloof
waardigheid en oprechtheid twijfelach
tig zijn daar zij ofwel zich hebben laten 
beinvloeden, ofwel hun verklaringen heb
ben ingetrokken; tweede onderdeel, het 
bewijs niet aanhaalt dat tot grondslag 
client van de beschikking waarbij het het 
feit aanduidt waaruit de medeplichtigheid 
van eiseres spruit : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreclen arrest 

vaststelt clat, « door het onclerzoek en 
de behandeling van de zaak vo6r het 
Hof, de feiten A.a 1°, A a 2°, AbenD, 
van medeplichtigheid, bewezen zijn geble
ven zoals zij door de eerste rechter aange-

(1) Verbr., 19 December 1949 (An·. Ve1·br., 
1950, blz. 234; Bull. en PAsrc., 1950, I, 256) ; 
nota 1 onderaan verbr., 4 October 1948 (AI'·. 
Verbr., 1948, blz. 459; Bull. en PAsrc., 1948, 

_I, 531). 

nomen werden, met de nadere bepaling 
nochtans dat de medeplichtigheid van be
klaagde spruit uit het feit dat zij onder
richtingen heeft gegeven om de misdrijven 
te plegen en namelijk door de woningen 
te hebben aangednid, waar de diefstallen 
konden gepleegd worden )) ; 

Overwegencle clat <loor deze' vaststellin
gen van het bestaan ten laste van be
klaagde van de feiten die de aangenomen 
misdrijven uitmaken, en inzonderheid 
door de bepaalde aanduiding van de door 
de rechter over de grond als bestanddelen 
van de medeplichtigheid aangenomen ele
menten, het bestreden arrest de bij het 
middel bedoelde conclusies heeft beant
woord; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegende dat dit ondercleel van het 

middel strekt tot het opleggen, aan de 
rechter over de grond, van de verplich
ting - waartoe hij niet gehouden is -
de motieven van zijn motivering te geven; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substantHlle 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 eiseres tot de kosten. 

11 Februari 1952. - 2" kamer. - Voor
zUter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slau
gever, H .. Bareel. - Gelij lcluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 11 Februari 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIEZAKEN. - BE
SLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD. - VER
WERPING VAN EEN AANVRAAG OM UITZONDE
RINGSUITSTEL. - -BESLISSING GEGROND OP 
HE'l' BEDRAG VAN RET INKOMEN VAN DE OU
DERS VAN DE MILICIEN. - 0NMOGELIJK NATE 
GAAN OF RET IN AANMER-KING GENOMEN INKO
MEN DIT IS WELK HE'l' KR-AQH'l'ENS DE WET 
BEHOORT TE ZIJN. - BESLISSING NIET GE
MOTIVEERD. 

Is n·iet gemot-iveerd de beslissing vnn de 
hoge mil!itiet·aad die een aanvraau orn 
ttitzonderingsnitstel ver·werpt door op 
het bedrag van het inlwmen ·van de au~· 
dm·s van de milic·iente steunen, wanneer 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
18 Septembm· 1950_ (A1·1·. Verb1·., 1951, blz. 2; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 3). 
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. zij niet toelaat na te gaan of het in
lcomen dat zij in aanme1·king heett ge-

. nomen dit is wellc het lcrachtens de wet 
behoort te zijn (1). (Kon. besl. van 
15 Februari 1937, art. 10, d, 11, b, 2", 
en 12, a; Grondwet, art. 97.) 

(VAN DONINCK.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 September 1951 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat de voorziening ont
vankelijk is ; 

Over het middel van verbreking van 
atnbtswege opgeworpen : schending van 
artikel 97 van de Grondwet wegens onvol
doende motivering van de beslissing, door
dat er niet kan worden nagegaan of de 
Hoge Militieraad, bij het verwerpen van 
de aanvraag om uitzonderingsuitstel van 
aanlegger, rekening heeft gehouden met 
het inkomen van de vader gedurende het 
li:alenderjaar dat aan de datum waarop 
de aanvraag werd ingediend voorafgaat : 

Overwegende dat aanlegger op 3 Ja
nuari 1951 een aanvraag om uitzonde
ringsuitstel, gesteund op artikel 12, a, 
van de militiewet, heeft ingediend; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kelen 10, d, en 11, b, 2°, van de militie
wet, het in aanmerking te nemen inkomen 
van de ouders van de milicien, die een 
aanvraag om uitzonderingsuitstel gegrond 
op artikel 12, a, van de wet heeft inge
diend, datgene is van het kalenderjaar 
dat aan de datum waarop de aanvraag 
werd ingediencl voorafgaat; 

Overwegende dat aanlegger, tot staving 
van zijn aanvraag, een aangifte van de 
inkomsten van zijn vader voor het belas
tingjaar 1950, inkomen van 1949, had 
voorgelegd; dat hij in zijn akte van be
roep deed gelden dat hij vanaf 1 Januari 
1949 het bedrijf van zijn vader had over
genomen en deze laatste sedert die datum 
geen bedrijfsinkomen meer gehad heeft ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad, 
bij overneming van de beweegreden van 
de eerste rechter, welke aangenomen had 
dat de inkomsten het wettelijk maximum 
overtreffen, de beslissing van de Militie
raad heeft bevestigd; dat echter uit de be
slissing van de Hoge Militieraacl niet kan 
worden· afgeleid of hij de inkomsten van 
1949 dan wel die van 1950 in aanmer
king heeft genomen ; 

Dat de bestreden beslissing derhalve 
niet wettelijk gemotiveercl is; 

Om die redenen, verbreekt d~ beslis-

(1) Verbr., 21 Ja.nuari 1952 (A1"1', tr~rbr., 
1952, blz. 255; Bull. en PASIC., 1952, 1, ~81). 

sing ; beveelt dat onderha vig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Hoge Militieraad en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst 
de zaak naar de Hoge Militieraad anders 
samengesteld. 

11 Februari 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Smetrijns. - Gelijlcluidende 
concvus·ie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- II Fehruari I952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORM. __ MILITIEZAKEN. - BESLISSING 

VAN DE HOGE MILITIERAAD. - VOORZIENING 
ENKEL GESTEUND OP FEITELIJKE BESCHOU
WINGEN, - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening tegen 
een beslissing van de hoge militieraad! 
ingesteld ,en die enlcel op feitelijlce be
schoztwingen steunt (2). (Kon. besl.. van 
15 Februari 1937, art. 44.) 

(VAN BROECKHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 September 1951 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 
. Ov'erwegende dat aanlegger zijil ·v-oor~ 

ziening niet steunt op een schencling van 
de wet, maar enkel feitelijke omstandig
heden inroept ; 

Dat zijn voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

11 Februari 1952. - 2° kamer. - Vom-
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Smetrijns. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- II Fehruari I952 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGE
LIJK rs. - S·rRAFZAKEN. - BESLISSING DE 
PUBLIEKE VORDERING DOOR VERJARING VER
VALLEN VERKLAREND. - VOORZ_IENING DOOlt 
DE BEKLAAGDE. - NIBT-ONTVANKELIJKHEID. 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
3 Juli 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 797). . 
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Is· niet ontvanlceUjk de voorzienin.q doo1· 
belclaagde in.qesteld tegen een beslissing 
die de publieke vorde1"ing do01· ve1·ja
ring ve1·vallen ve1·klaart (1). 

(LEDENT, T. VLAE~HNCK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
cvonnis, op 4 Juli 1951 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde ; 

Wat de voorziening betreft gericht te
:gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

Overwegende dat de voorziening gericht 
tegen het bestreden vonnis, dat de pu
blieke vordering door verjaring vervallen 
lleeft verklaard, voor de beklaagde van 
belang ontbloot is ; 

Dat zij bijgevolg niet ontvankelijk is; 
Wat cle voorziening betreft gericht te

gen de beslissing over de tegen aanlegger 
ingestelde burgerlijke vordering : 

Overwegende dat geen middel aange
voerd wordt tot staving van de voorzie
ning en dat het Hof er van ambtswege 
.g-een opwerpt ; 

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

11 Februari 1952. - 2• kamer. - Voo1'
.zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
_qevet·, H. van Beirs. - GeUjlclttidende 
conclusie, H. Roger Janssens {le Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 12 Fehruari 1952 

~ I~KOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - BEDRIJFSLASTEN. 
EXTHA-BELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
:fiAALDE EXCEP'l'IONELE INKOMSTEN. - BELAS-
1'ING GEEN IN MINDERING 'l'E BRENGEN BE
DRIJ~'SLAS'l' UITMAKEND. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - INTE
RESTEN VERSCHULDIGD IN GEVAL VAN NALATIG
HEID IN HET KWIJTEN VAN DE EXTRA-BELAS
TING. - JNTERESTEN EEN INTEGREREND DEEL 
VAN DE EXTRA-BELASTING UITMAKEND. 

2° INKOMS'J'ENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSLASTEN. -
INTERESTEN VERSCHULDIGD IN GEVAL VAN NA
LATIGHEID IN HE'l' KWIJ'l'EN VAN DE EXTRA
JlELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE 
EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - INTERESTEN 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
!J Juli 1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 767). 

GEEN IN MINDERING TE BRENGEN BEDRIJF.SLAST 
UITMAKEND. 

1° De extra-belastin_q op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inlcomsten, win
sten en baten mag niet als bedrijfslast 
in mindet·ing van, bedrijfsbelasting wor
den _qebracht. (Wet van 16 October 1945, 
art. 12.) 

2° De inte1·esten van 5 t. h. per jaa1', vm·
schuldigd in geval van nalatigheid in 
het lcwijten van de extra-belasting op 
de .in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inlcomsten, winsten en baten, malcen 
een integrerend deel ttit van de extra
belasting. (Wet van 16 October 1945, 
art. 13, par. 1.) 

3° De interesten van 5 t. h. pe1· jaa1·, ver
schuldigd in geval van nalatigheid in 
het lcwijten van de extm-belasting op 
de in oo1·logstijd behaalde exceptionele 
inlcomsten, winsten en baten, mogen 
niet ctls bedl'ijfslast in mindering wor
den gebmcht van de in de bedrijfsbelali
Ung belastbaTe inlcomsten, daa1· zij een 
integ1·erend deel van voormelde extra
belasting ttitmaken. (Wet van 16 Octo
ber 1945, art. 12 en 13, par. 1.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << MEUBELFABRIEK 
L. STAEPELAERE EN ZONEN >>, '1'. BELGISCHE 
STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST . 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 12 en 19 
van de wet van 16 October 1945, 26, para
graaf 1 en 2, van de wetten op de inkom
stenbelastingen, samengeordend bij het 
besluit van 31 Juli 1943 of bij het Re
gentsbesluit van 15 Januari 1948, door
dat het bestreden arrest, in rechte, 
geweigerd heeft als aftrekbare bedrijfs
uitgaven de verwijlsrenten te beschou
wen die geclurende het jaar 1946 door 
eiseres op de door haar verschuldigde bui
tengewone belasting betaald werden, ter
wijl cle wet van 16 October 1945, zoals 
alle fiscale wetten, stipt dient geinterpre
teer~d, en zij niet nopens de vertragings
renten beschikt heeft; er zich toe beper
kend aan te stippen dat de buitengewone 
belasting niet als bedrijfslast · in minde
ring mag worden gebracht : 

Overwegende dat uit het bestreclen ar
rest blijkt dat aanlegster in de loop van 
het jaar 1946 een som betaald heeft van 
270.968 frank, welke de moratoire inte
resten vertegenwoordigt, verschuldigd op 
de te haren laste geheven extra-belasting; 

Overwegende dat aanlegster l;Jeweert 
clat de betaling clier som client te worden 

'_[ 
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beschouwd als een bedrijfsuitgave welke 
:zij gerechtigd is van haar inkomsten in 
lllindering te brengen; dat het bestreden · 
arrest de:ze stelling afwijst ; 

Overwegende dat blijkens artikel 12 van 
de wet van 16 October 1945, de extra-be
lasting niet als bedrijfslast in mindering 
mag worden gebracht ; 

Dat de:ze bepaling toepasselijk is op de 
interesten welke in geval van nalatigheid 
in het kwijten van ge:zegde belasting ver
schuldigd :zijn, omdat die- interesten in
gevolge artikel 1S, paragraaf 1, alinea 2, 
van de wet van 16 October 1945, een inte
grerend deel van de extra-belasting uit
maken; 

Overwegende dat uit de:ze beschouwin
gen volgt dat het bestreden arrest, door 
het verhaal af te wij:zen, ingesteld tegen 
de beslissing van de directeur van de be
lastingen waarbij uit de algemene onkos
ten de som van 270.968 frank werd ge
weerd, welke de door aanlegster over het 
jaar 1946 verschuldigde moratoire inte
resten vertegenwoordigde, geen van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

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

12 Februari 1952. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Smetrijns, raadsheer, waar-
nemend voor:zitter. Ven1laggever, · 
H. Bayot. - Gelijlcl~t'idende conchtsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 12 Fehruari 1952 

1o GEMElElNTEl. - GEMEENTERAAD. -BE
VOEGDHEID. - lNVOEREN, WIJZIGEN OF AF
SOHAFFEN VAN GEMEENTEBELASTINGEN. 

2° GEMEENTE. - GEMEENTERAAD. -CoL
LEGE VAN BURGEMEESTER EN SOHEPENEN. -
BEVOEGDHEID VAN DIE INSTELLINGEN. - 0N'r
HEFFING UIT OF VRIJSTELLING VAN EEN GE
MEENTEBELASTING. - lVIAATREGELEN NIET TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DIE INSTELLINGEN BEHO
REND. 

S0 GElMEENTEl. -COLLEGE VAN BURGEMEES
TER EN SOHEPENEN. - GEMAOHTIGD TOT HET 
TREFFEN VAN DE NODIGE MAATREGELEN OM DE 
BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UIT TE 
VOEREN. - NIET GEMAOH1'IGD TOT VRIJSTEL
LING VAN EEN DOOR DE GEMEENTERAAD INGE
VOERDE BELASTING, NOOH TOT BELOF'rE VAN 
DERGELIJKE VRIJSTELLING. 

4° GEMEENTEBELASTINGEJN. - BE
LASTING OP DE ONBEBOUWDE GRONDEN GELEGEN 
IN HET DUINENGEBIED, INGEVOERD lliJ VEROR
DENING VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 
18 SEPTEMBER 1947. - GEEN VERGELDENDE 
BELASTING. 

5° GEMEENTEBEJLASTINGEN. -'- BE
LASTING OP DE ONBEBOUWDE GRONDEN GELEGEN 
IN HET DIDNENGEBIED, INGEVOERD BIJ VEROR
DENING VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 
18 SEPTEMBER 1947. - BELASTING GEREOHT
VAARDIGD, TEN DELE, DOOR DE KOSTEN VAN 
ONDERHOUD VAN DE WEGEN, TEN DELE, DOOR 
HET IN WAARDE STIJGEN VAN DE EIGENDOM

MEN. 

6° GEMEENTEBELAS'l'INGEN. - BE
LASTING OP DE ONBEBOUWDE GRONDEN GELEGEN 
IN HET DUINENGEBIED, INGEVOERD BIJ VEROR
DENING VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 
18 SEPTEMBER 19-47. - BELAS1'ING GEVES
TIGD HOm'DZAKELIJK NAAR DE WAARDE 
VAN DE EIGENDO~N EN NIET A.LLEEN OP 
GRONDSLAG VAN DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE 
KOSTEN VAN ONDERHOUD KUNNEN BEiNVLOEDEN. 

7° GEMEENTEBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE ONBEBOUWDE GRONDEN GELEGEN 
IN HET DUINENGEBIED, INGEVOERD BIJ VEROR
DENING VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 
18 SEPTEMBER 1947. - STRATEN LANGS 
WELKE ONBEBOUWDE GRONDEN GELEGEN ZIJN. 
- STRATEN NIET NOODZAKELIJK DEEL UITMA
KEND VAN DE GEMEEN'rEWEGENIS. 

8° GEMEENTEBELASTINGEN. - Bll:
LASTING OP DE ONBEBOUWDE GRONDEN GELEGEN 
IN HET DUINENGEBIED, INGEVOERD lliJ VEROR
DENING VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 
18 SEPTEMBER 1947. - BELASTING VER
SOHULDIGD DOOR lEDER EIGENAAR VAN EEN 
GROND GELEGEN IN HET DUINENGEBIED VAN 
KOKSIJDE EN PALENDE AAN EEN GEMEENTE
WEG OF AAN EEN OP EEN GEMEENTEWEG UITLO
PENDE STRAAT. 

9° RECHTERLIJKE MAOH'l'. - 'l'oE
ZIOHT DOOR DE HOVEN EN REOHTBANKEN. -
GE1IEENTEREGLEMENT EEN. GEMEENTEBELASTING 
INVOEREND. - GOEDKEURING DOOR,

0
'DE'Ko

NING. 

10° VEJRBREKING. - BEVOEGDHEID. -
GEMEENTEBELASTINGEN. - VOORZIENING TE
GEN EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN EEN PROVINOIALE RAAD. - lVIIDDEL 
AMBTSHALVE GENOMEN. 

1 o Onvet·mindenl het advies van de be
stendige dep~ttatie van de provinciaZe 
t·aad en de goedlceudng van de Koning, 
waaraan ar·tilcel 76 van de gemeente
wet die alcten ondm·werpt, is de ge
meentm·aad gemachtigd om gemeente
belasUngen in te voer·en, te wijzigen of 
at te schaffen. (Wet van SO Maart 18S6, 
art. 76, 5°.) 

2° Noch de gemeentet·(wd, noch het col
lege van burgemeester· en schepenen be
zitten de macht om onthejfing uit of 
vrijstelling van een yemeentebelastin[j 
toe te staan. 

so Kunnen niet beschmtwd word&n als 
behorend tot de macht van het college 
van burgemeester en schepenen om de 
nodige maatregelen te treffen tot uit-
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voering van de beslissingen van de ge
meente-raad, de v-rijstelling van een door 
4e gemeenteraad ingevoerde belasting, 
noch voo-ral de belofte de-rgeli.ilce v-rij
Btelling toe te staan voo-r alle belastin
gen of hejfingen wellce de gemeenteraad 
later zott Tmnnen invoe-ren. (Wet van 
30 Maart 1836, art. 90, 2o.) 

4° De belasting op de onbebottwde gmn
den gelegen in het duinengebied, inge
voerd bij verordening van de gemeente 
Kolcs-ijde van 18 Septembet· 1947, is geen 
vergeldende belasting die de tegen
waarde van de doot· de gemeente voot· 
het onderho·uden vctn de wegen- gedane 
uitgaven zott ttitmalcen (1). 

5° De belctsting op de onbebottwde gran
den gelegen in het dttinengebied, inge
voe-rd bij ve-ronlening van de gemeente 
Kolcsijde van 18 Septembet· 1947, is ,qe
rechtvaat·fligd, ten dele, door de lcosten 
van onclet·hottd van de wegen en, ten 
dele, door het in waarde stijgen van de 
eigendommen, dank zij de lcosten vnn 
ondet·houd dezer wegen en andere 
door het gemeentebestmw gedane ttitga
ven (2). 

6° Het bedrag van de belasting op de on
bebouwde gronclen gelegen in het dtti
nengebied, ingevoerd bij vet·ot·dening 
van de gemeente Kolcsijcle van 18 Sep
tember 1947, werd hoofclzMcel-ijlc geves
t-igd nnar de waarde vnn cle eigen
dommen en niet alleen op gt·ondslng vnn 
de omstancligheden die cle Tcosten van 
ondet·h.oud Tcunnen be'invloeden (3). 

7° De « stt·aten JJ lctngs wellce onbebouwde 
gronden in het dtt-itwngebied te Kolcsijde 
gelegen zijn, << st·raten JJ omschreven 
·in de veronlening vnn deze gemeente 
van 18 September 1947 wacwbij een be
letst-ing op de onbebottwde gt·onden gele
gen in' het dttinengebied ingevoerd werd, 
malcen niet noodzetlceUjlc deel ttit van de 
gemeentewegen·is ( 4). 

8° De belnsting op de onbebouwde gmn
den gelegen in het clttinengebied, inge
voerd bij vet·ot·dening van de gemeente 
Kolcsijtle van 18 Septembet· 1947, is ver
.~chttld·igd door ·ieder eigenetat· van een 
grand gelegen in het duinengebied van 
Kolcsijde en palende aan een gemeente
lijlce weg of aan een op een gemeente
lijlce weg uitlopende st-rnat zonder flat 
men diene acht te slaan op het feit dat 
het gemeentebestttut·, al dan niet, op die 
wegen we·rlcen heeft doen ttitvoet·en. 

go De hoven en t·echtbanlcen passen een 
reglement, flat een gemeentebelasting 
·invoert, slechts toe, indien de beraetd-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) en (7) Zie verbr., 11 De
cember 1951, verschillende arresten (Arr. 
Verbr., 1952, biz. 172; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 187 en vlg.). 

slaying vwn de gemeente·raad tot invoe
t'ing van die belasting door de Koning 
goedgelcetwd werd en ind·ien het re
glement niet indt·uist tegen eni_qe, toen 
het wet•fl genomen, vnn lcracht zijnde 
wet (6). (Grondwet, art. 107 en 110; wet 
van 30 Maart 1836, art. 76.) 

10° Het Hot van verbrelcing is bevoegd 
otn. een middel vnn openbat·e orde 
nmbtshalve op te wet·pen in ,qeval vetn 
voot·ziening tegen een besluit vnn de 
bestendige deptttatie van een provin
cietle t·aad, ttitspretalv doende over een 
bezwaat·schrift tegen een gemeentebe
lasting (7). (Besluit van 15 Maart 1815, 
art. 9.) (Stilzwijgende beslissing.) 

(LUCION, T. GEMEENTE KOKSIJDE.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 29 December 1950 door de Be
stendige, deputatie van de Provinciale 
raad van West-Vlaanderen genom en; 

Over al de onderdelen van het eerste 
middel : schending van artikelen 65, 66, 
89, 101, 102, 112 van de gemeentewet en 
toepassing van het koninklijk besluit dd. 
12 November 1849 waarbij het houden door 
de gemeentesecretaris van een register 

·van de afkondigingeu onwettelijk ver
plichtend wordt gestelcl, van artikelll van 
de Grondwet, en van artikelen 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 en 1323 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
besluit, om als niet gegrond het bezwaar 
te verwerpen dat door eiser tegen de te 
zijnen laste voor dienstjaar 1948 op het 
kohier gebrachte aanslag werd ingediend, 
beslist dat de kwestieuze vrijstelling van 
belastingen aan eiser niet verleend werd 
naardien de door hem tot staving van 
zijn bezwaar overgelegde stukken niets 
meer dan een · briefwisseling en een ver
klaring van de burgemeester namens het 
schepencollege uitmaken; dat feitelijk 
generhande beslissing dienaangaande door 
het schepencollege of door de gemeente
raad werd genomen, vermits er geen spoor 
er van in het register van de gemeente 
bestaat, dan wanneer het niet in de 
bevoegdheid van de burgemeester of 
het schepencollege ligt zodanige vrijstel
ling fe verlenen en de overgelegde 
briefwisseling enkel op de wegenbelasting 
zoals deze bestond omtrent 1933 schijnt be
trekking te hebben : 

Overwegende dat het bestreden besluit 
er op wijst : 1° dat eiser in verbreking, 
tot _staving van zijn bewering naar welke 
hem vrijstelling werd verleend van alle 
tegenwoordige of toekomstige belastingen 
hoegenaamd tot vergoeding van de door 
hem gedane kosteloze afstand van een 
strook grond genomen op die zijnm~ 
grondeigendommen welke aan de « Ko-
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ninklijke Weg )) palen, stukken overlegt 
die in werkelijkheid een gewone brief
wisseling uitmaken en een verklaring na
mens het schepencollege van Koksijde af
gelegd door de burgemeester; 2° dat noch 
het schepencollege, noch de gemeente
raad te dien aanzien enige beslissing heb
ben getroffen daar geen besluit dienaan
gaande in de desbetreffende registers ver
melcl staat; 3° dat het verlenen van de 
vrijstelling waarop eiser zich beroept niet 
tot de bevoegdheid van de burgemeester 
en het schepencollege behoort, en dat de 
overgelegde briefwisseling enkel op de we
genistaks zoals deze bestond omtrent 1933 
betrekking schijnt te hebben; 4° dat de 
betwiste aanslag geen wegenistaks is ; 

Overwegende dat nit deze vermeldingen 
van het besluit blijkt dat, in strijd met 
hetgeen in het middel staande wordt ge
houden, de Bestenclige deputatie van de 
Provinciale raad van vVest-Vlaanderen de 
optekening in de registers waarvan het 
houden, naar eiser voorgeeft, onwettelijk 
bij koninklijk besluit van 12 November 
1849 bevolen werd, niet aanziet als het 
enig middel ten bewijze van het bestaan 
van een beraadslaging van het schepen
college of van de gemeenteraad ; 

Dat het besluit er zich bij bepaalt de 
nadruk er op te leggen dat eiser in ver
breking het bewijs niet heeft ingebracht 
van het bestaan van· de beraadslaging 
waarop hij zich beroept ; 

Dat het daardoor zijn beslissing te de
zen aanzien wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Overwegencle dat eiser beweert dat de 
vrijstelling van de wegenistaks tot de 
bevoegclheid van het schepencollege be
hoort; 

Dat hij tot staving dier bewering de 
bepalingen van artikelen 76, 5°, en 90, 5°, 
van de gemeentewet inroept; 

Overwegencle dat voormeld artikel 76, 
5°, aan de gemeenteraacl macht verleent 
tot het invoeren, wijzigen of afschaffen 
van de gemeentebelastingen; dat het geen 
melding maakt van enige bevoegclheicl tot 
ontheffing of vrijstelling; dat daaruit 
voortvloeit dat noch de gemeenteraacl, 
noch, met des te meer reclenen, het sche
pencollege zodanige macht bezitten; 

Dat artikel 90, 5°, van voormelcle wet 
er zich toe beperkt het schepencollege te 
machtigen tot het treffen van de noclige 
maatregelen om de beslissingen van de 
gemeenteraad nit te voeren; 

Dat evenwel niet zou kunnen beschouwcl 
worden als vallende in de categorie van 
de bovengemelde maatregelen, de vrijstel
ling van de door de gemeenteraad inge
voercle belastingen noch vooral de belofte 
vrijstelling toe te staan van alle belastin
gen of heffingen welke de gemeenteraad 
later zou kunnen invoeren; 

Overwegencle ten slotte dat voor zover 
het het bestreden besluit verwijt het 
geloof te hebben geschonden dat dient 
gehecht aan de brief van 13 December 
1930 waarbij het college van burgemeester 
en schepenen belooft eiser van de liti
gieuze belastingen vrij te stellen, het mid
del als van elk belang ontbloot voorkomt 
om de reden clat, zoals reeds werd gezegd, 
het schepencollege niet bevoegd is om zo
danige vrijstelling toe te staan; 

Waaruit volgt dat geen van de onder
clelen van het midclel kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle midclel : schending van 
artikelen 1, 2 en 3 van de gemeentever
ordening van de gemeente Koksijde van 
18 ·September 1947 tot invoering van 'een 
bijzondere wegenisbelasting op cle in het 
duinengebied gelegen gronden, cloordat, 
clan wanneer het voornemen van de ge
meenteraad geweest was een bijzondere be
lasting te heffen, op ·de onbebouwcle 
eigenclommen palencle aan deze « stra
ten )), naar mate van de lengte hunner 
uitbreicling er langs, het bestreden besluit 
het bezwaar niet gegroncl heeft verklaard 
hetwelk door eiser opgeworpen werd 
tegen het heffen van bovengezegde be
lasting op al de gronden welke hij 
op het grondgebied van .de gemeente 
bezit, met inbegrip van die gelegen langs 
private en door particulieren onderhouden 
wegen, door die verwerping te motiveren 
bij deze beschouwing dat het plan, waarop 
de « straten )) vermelcl staan aan welke de 
belastbare gronden palen, door de Eesten
dige deputatie van de Provinciale raad 
van West-Vlaanderen goedgekimrd we11d : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen · 
in het middel wordt beweerd, bewuste 
bijzonclere belasting, claar zij niet de te
genwaarde van de door de gemeente voor 
het onderhouden van de wegen gedane 
uitgaven uitmaakt, geen vergeldend ka
rakter vertoont; dat inderdaad, zo ter 
rechtvaarcliging van het invoeren van de 
bijzondere belasting, in de aanhef van de 
verorclening, gewag wordt gemaakt van 
de aanzienlijke sommen welke de ge
meente jaarlijks voor het onderhoud van 
de wegen moet uitgeven, uitgaven die, 
naar de gemeenteraad verklaart, hoofd
zakelijk nodig gemaakt worden door de 
wegruiming van het zand dat voortdurend 
de wegen verspert en steeds van de daar
aanpalende terreinen afkomstig is, die 
aanhef er zich immers niet toe beperkt de 
invoering van de belasting door die en:ige 
beschouwing te rechtvaardigen; dat hij 
bovendien beklemtoont clat de in de dui
nen van de gemeente Koksijde gelegen 
gronden, meestal met speculatieve doel
einden aangekocht, in waarde stijgen naar 
inate van de ontwikkeling van de bad
plaats, welke ontwikkeling te danken is 
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aan de door het gemeentebestuur gedane 
uitgaven ter bevordering van de toeris
tische propaganda, de inrichting van fees
ten, de uitbouw van gezondheidscliensten, 
het onderhoud van de wegen, van de open
bare verlichting en de openbare werken; 

Overwegende dat het karakter van ver
geldende belasting welk eiser aan de be
twiste aanslag toeschrijft niet verenig
baar is met de bepaling van de g·emeente
verordening waarbij, met het oog op de 
vaststelling van de belasting, de er aan 
onderworpen gronden in vier reeksen wor
den ingedeeld, voor elke derwelke, per 
aan de straat palende meter, een verschil
lend belastingsbedrag wordt bepaald; 

Overwegende inderdaad dat, indien het 
gemeentebestuur van Koksijde een vergel
dende belasting had willen invoeren, zoals 
eiser staande houdt, het zeker niet zou 
nagelaten hebben cle aan beJasting onder
worpen gronden niet volgens hun waarde 

~ te rangschikken, zoals het heeft gedaan, 
doch wel bij inachtneming van de om
standigheclen waaruit een verhoging of 
een verlaging zou kunnen voortvloeien 
van de wegruimingskosten van het zand, 
welke kosten, gelijk hier te voren reeds 
gemeld, het hoofdbestanddeel van de kos
ten voor het onderhoud van de wegen 
uitmaken en welke daarenboven van de 
waarcle van het goed onafhankelijk zijn; 

Overwegende dat het feit dat de bij
zondere belasting iedere aan cc de straat ll 
palende meter treft, de gevolgtrekking af
geleid nit de voorafgaande beschouwin
gen niet ontzenuwt; 

Dat inderdaad het woord c( straat ll hier 
geen duidelijk omschreven betekenis lweft 
welke onverenigbaar zou zijn met de be
tekenis die de gemeenteraad van Kok
sijde, volgens het bestreclen besluit, eraan 
heeft willen hechten; 

Dat het middel derhalve niet kan afm
genomen worden ; 

Over het derde micldel afgeleid nit het 
gemis aan werkelijke lasten door de ge
meente Koksijcle op _zich genomen voor 
het onderhoud van de wegen langs welke 
de gronden gelegen zijn die ten onrechte 
aan de betwiste belasting zijn onderwor
pen: 

Overwegende dat bewuste belasting, zo
als ten antwoord op het tweede middel 
werd gezegd, geen vergeldende belasting 
is; 

Dat zij werd ingevoerd met het doel aan 
de eigenaars van in het duinengebiecl van 
de gemeente gelegen gronden een deel op 
te leggen van de in de gemeenteverorde
ning nader omschreven uitgaven naar 
evenredigheid van de waardestijging 
welke die uitgaven voor gezegde, naarge
lang van hun waarde in reeksen inge
-cleelde gronden, ten gevolge hebben ge
had; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Overwegende vercler dat G.e verorclening 
van 18 September 1947 tot invoering van 
de betwiste belasting bij besluit van de 
Regent van 23 Februari 1948 voor een ter
mijn verstrijkencle op 31 December 1948 
goedgekeurd werd; dat zij niet indruist 
tegen enige, toen zij werd genomen, van 
kracht zijnde wet; 

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

12 Februari 1952. - 2° kamer. - Voor
_zitter, H. Smetrijns, raadsheer, waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevet·, 
H. Simon. - Gelijlcl~tidende conohtsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

l" KAMER.- 14 Februari 1952 

1° VERBREJKING. - BEVOEGDHEID. 
VONNIS GEWEZEN DOOR DE RECRTBANK VAN 
BEROEP VAN RUANDA-URUNDI. - EJrs 'fO'J' 
VERBREKING. - 0NBEVOEGDREID VAN RET 
HoF. 

2° CONGO. - BESLISSINGEN IN LAATS'l'E AAN
LEG GEWEZEN. - BURGERLIJKE OF RANDELS
ZAKEN. - VOORZIENINGEN. - BEVOEGDREID 
VAN RET HOF VAN VERBREKING. -WET VAN 
15 APRIL 1924. - NIET VAN TOEPASSING OP 
DE DOOR DE RECRTBANK VAN BEROEP VAN 
RUANDA-URUNDI GEWEZEN BESLISSING. 

1° Het Hot is niet bevoegd otn lcennis te 
nemen van een e·is tot ve1·b-relcing inge
steld tegen een doo1· de Rechtbanlc van 
beroep van R·ztanclct-Unmcl-i ge-wezen 
besl-iss·ing. 

2° Artilcel 1 va:n de toet van 15 April 192.i, 
die aan het Hot llevoegdheicl {oelcent om 
nitspraalc te doen over cle eisen tot ver
brelcing in bwrge-rlij lee- en handelszalce·n 
tege·n de clo01· de rechtbanlcen van eer"
ste aanleg evenals door de hoven van 
beroep van Belgisch Congo, in laatste 
awnleg ge-wezen, is niet van toepassing 
op de door de Rechtbanlc van beroep van 
R1tanda-Ur'ltnd·i gwwezen beslissingen. 
(Stilzwijgende beslissing.) 

(CONGOLESE VENNOO'l'SCRAP C< COMINDELAGRI ll, 

T. GOUVERNEMENT VAN RUANDA-URUNDI.) 

ARREST (1). 

HEJT HOF; - Overwegende dat de 
voorziening tegen een op 6 September 1949 

(1) Zie conclusie van de heer Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-'generaal, in 
Bull. en PASrc., 1952, I, 347. 
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door de Rechtbank van beroep van Ruan
da-Urundi gewezen beslissing gericht is; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling aan het Hof bevoegdheid toekent 
om kennis te nemen van de eisen tot ver
breking ingesteld tegen de door de Recht
bank van beroep van Ruanda-Urundi ge
wezen beslissingen ; 

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

14 Februari 1952. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijlclui
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat - generaal. 
PleUers, HH. Van Ryn en Veldekens. 

1• KAMER.- 14 Februari 1952 

1° VERJ.ARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- STUITING. - .AFSTAND VAN AANLEG.- AF
STAND GEGROND OP DE VERMOEDELI.TKE ONBE
VOEGDHEID VAN DE IlECHTSMACH'l' AAN WELKE 
HET GESCHIL ONDERWORPEN WERD. - STUI
TING VAN DE VERJARING. 

2° VONNISSEJN EN .ARRESTEN. 
BURGERLlJKE ZAKEN. - ZAAK IN STAA'J' OM 
GEVONNISI' TE WORDEN. - PARTIJEN HEBBEN
DE OVER DE GROND GECONCLUDEERD OF ZIJNDE 
AANGEMAAND GEWEEST OM HET TE DOEN, 
P ARTIJ HEBBENDE SLECHTS ONVOLLEDIG DE 
EIS VAN DE TEGENPARTIJ BEANTWOORD. 
ZAAK NIET'l'EMIN IN S'J'AAT VAN WIJZEN. 

1 o Inclien de a[ stand van aanleg 1J?"inci
p·ieel cle doo1· cle clagvaarding in ?'echte 
voorgebrachte st·niting van de ve1·jaring 
te niet doet, gelclt zullcs niet wannee1· 
de aanlegger slechts het geding ve?·
zaalct wegens de cloor hem vennoecle 
onbevoegdheid van cle ?'echte?· aan wie 
hij het geschil heeft onderworpen en 
met het voornemen zijn rechten voo1· 
een cmde1· gerecht te do en gelden (1). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 2244 en 2247.) 

2° De zaalc is in staat van wijzen wan
neer ieder vetn de partijen over de groncl 
geconclttdeerd heeft of aangemaand 
werd om het te doen, zelfs zo een van 
de pa?·tijen slechts onvolledig de eis vnn 
de tegenpa·rtij beantwom·d heeft (2). 
(Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
art. 343.) 

(1) DE PAGE, bd. VII, b. II, n' 1177, en ver
wijzingen in de nota 1 vermeld, blz. 1070 ; 
verbr. Fr., 21 Juli 1903 (D. P., 1903, 1, 536); 
25 Juli 1938 (Si1·ey, 1938, 1, 654). 

(STAD BORGWORM, T. DOYEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Juni 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 3, 4, 21, 22, 25, 26 en 28 van de 
wet van 17 April 1878 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 2242, 2244, 
2246 en 2247 van het Burgeriijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest ten onrechte 
de exceptie van verjaring afwijst welke 
door aanlegster tegen de vordering werd 
opgeworpen, en, om in dier voege te be
slissen, hierop steunt dat in onderhavig 
geval de verjaring van de publieke vor
dering met betrekking tot de daden 
van plundering welke de oorsprong zijn 
van de schade waarvan het herstel wordt 
geeist, op geldige wijze zou gestuit ge
weest zijn door het instellen tegen aan
legster van een eerste vordering die bin
nen de gestelde termijnen bij de burger
lijke rechtbank aanhangig werd ge
maakt, en zulks zonder dat de afstand 
welke m~:derhand van bewuste vordering 
werd gedaan, overeenkomstig artikel 2247 
van het Burgerlijk Wetboek ten gevolge 
zou hebben gehad bovengemelde stuiting 
te doen wegvallen, flit om de tweevou
dige red en da t : 1 o alleen een afstand 
welke, bij wijze van onderstelling, op de 
grond van het recht betrekking zou heb
bl:m, in staat zijn zou om de bij voormeld 
artikel 2247 becloelde uitwerkselen voort 
te brengen, en 2° de afstand van de aan
leg welke in voorliggend geval werd ge
daan ten deze .met een vonnis van onbe
voegdheid, naar de zin van bovengemeld 
artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek, 
zou kunnen gelijkgesteld worden, dan 
wanneer, enerzijds, de afstand waarvan 
in artikel 2247 gewag noodzakelijk een 
afstand is welke geenszins insluit dat 
de grond van het recht wordt verzaakt, 
en gevolglijk een afstancl van de aanleg 
is, en anclerzijds, opdat een afstand van 
de aanleg in voorkomend geval met een 
vonnis van onbevoegdheid kunne worden 
gelijkgesteld en als dusdanig het bij arti
kel 2246 van het Burgerlijk W etboek be
paalde gevolg kunne hebben, het nodig is 
dat de afstancl in hoofde van de oorspron
kelijke eiser het voornemen insluite de 
vordering welke hij nit oorzaak van onbe
voegdheid heeft willen verzaken, bij een 
ander gerecht aan te brengen, welke voor
waarde niet is vervuld wanneer, zoals in 

(2) Verbr., 29 April 1943 (Arr. Yerbr., 1943, 
blz. 91; Bull. en PAsrc., 1943, I, 145, en de 
nota). 
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onderhavig geval, de tweede vorderiilg 
(welke in onderhavig geval voor het ter 
zake van oorlogsschade bevoegde gerecht 
werd aanhangig gemaakt) zowel in het 
opzicht van de juridische grondslag, als 
wat de in de zaak betrokken partijen 
betreft van de eerste verschillend is : 

Overwegende dat, indien de door arti
kel 2247 van het Burgerlijk Wetboek voor
ziene afstand principieel tot gevolg heeft 
dat de door de dagvaarding veroorzaakte 
stuiting van de verjaring in rechte voor 
niet bestaande wordt gehouden, zulks niet 
geldt wanneer aanlegger slechts wegens 
de door hem vermoede onbevoegdheid van 
de rechter aan wie hij het geschil heeft 
onderworpen het geding verzaakt met het 
voornemen zijn rechten voor een ander ge
recht te doen gelden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, souverein het voornemen van de 
oorspronkelijke aanleggers beoordelende, 
vaststelt dat zij, door afstand te doen en
kel ten doel hadden de eis opnieuw voor 
ae ter zake van oorlogsschade bevoegde 
gerechten aan te brengen; dat het dus 
wel gaat over een afstand van aanleg 
welke op de vermoedelijke onbevoegdheid 
van de rechtbank van eerste aanleg ge
grond was; 

Overwegende dat het arrest daardoor 
zijn beslissing wettelijk heeft gerecht
vaardigd en geen van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Over het tweede middel : schencling van 
de rechten van de verdecliging, alsook van 
artikelen 343, 470 en 473 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
waarbij het geloof wordt geregeld dat 
aan de akten client gehecht (in onderha
vig geval aan de tekst van de hoofd- en 
aanvullende conclusies welke aanlegster 
voor het hof van beroep had genomen), 
doord,at het bestreden arrest, over de 
grond uitspraak doencle, aanlegster er
toe veroorcleelcl l'eeft aan verweerder als 
schadevergoediug te betalen een som van 
2.732.604 frank, verhoogcl met de gerechte
lijke inter~sten vanaf de 24 Juni 1932, 
zonder clat aanlegster voor het hof van 
beroep nopens het beclrag van de schade 
geconcludeerd had of verzocht was ge
weest te concluderen, en dan wanneer aan
legster integendeel bij aanvullende con
clusies uitdrukkelijk had gevraagd dat 
haar akte er van zou worden verleend dat 
zij, ingeval haar stellingen zo ten aanzien 
van de ontvankelijkheid van de vordering 
als ten aanzien van het principe harer 
aansprakelijkheid zouden worden verwor
pen, zij zich het recht voorbehield over 
het door de geintimeerde aangevoerde be
drag van de schade te concluderen; 

Overwegende dat, volgens de vaststel-

lingen van het arrest, elke partij zowel 
in eerste aanleg als in hoger beroep over 
de grond heeft geconcludeerd; 

Overwegende dat indien aanlegster er 
zich weliswaar bij bepaald heeft (le af
wijzing van de vordering te eisen zonder 
omtrent de schade uitleg te verstrekken, 
zich voorbehoudend over het aangevoerde 
bedrag van het nadeel te concluderen, 
verweerder niettemin in conclusies welke 
aan aanlegster werden betekend, nauw
keurig het bedrag van het nadeel heeft 
bepaald waarvan hij het herstel eiste ; 
dat hij in deze conclusies het vaste besluit 
liet blijken het hof om een definitieve be
slissing te verzoeken, zodoende aanlegster 
aanmanend om te dien einde te conclu
deren; 

Overwegende derhalve dat de zaak in 
staat van wijzen verkeerde en dat het ar
rest, aanlegsters weigering over de schade 
te concluderen ongerechtvaardigd oorde
lend, over de grond uitspraak heeft kun
nen doen zonder de rechten van de verde
diging noch de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen te schenden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

14 Februari 1952. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijklui
dende concMtsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Simont en Van Ryn. 

2° KAMER.- 18 Fehruari 1952 
MISDRIJF. - GROND VAN REOHTVAARDIGING. 

- GEWELD DOOR EEN AMBTENAAR GEBRUIK'l' 
OP BEVEL VAN ZIJN :MEERDERE. - VOORWAAR
DEN VEREIST VOOR DE REOHTVAARDIGING. 

Het doo1· een arnbtenaa·r gebntilct ge-weld 
is slechts -wettelijl" indien, toegelaten 
doo-r een -wettel-ijk of t·eglernentait' ge
lcregen bevel, het de rnate niet ove·r
schrijdt -wellce volstt·elct noclig is orn de 
bevolen daad te stellen (1). (Strafwet
boek, artikel 70.) 

(DUBOIS EN ANDEREN, T. PERINTINI.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 .Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

(1) CoNSTANT, Jll anuel de d?·oit penal, bd. I,. 
2' d., n' 455. 
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I. Aangaande de voorziening van Alfred 
Dubois, betichte : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
clering gewezen : 

Over het eerste middel : schEmcling van 
artikel 66 van het Strafwetboek. doorclat 
het arrest aanlegger veroorcleelt als da
der van door zijn meclebetichte Fer
clinand Lambert gepleegde feiten, door 
te verklaren « dat met deze toe te laten, 
zij (Dubois en Petitjean) mededaders zijn 
geworden, om aan het door Lambert ge
pleegd misdrijf rechtstreeks medegewerkt 
te hebben Jl, clan wanneer een loutere ont
houding geen deelneming kan uitmaken 
naar de zin van vermelde wetsbepaling 
welke slechts positieve daden bedoelt en 
dan wanneer het arrest de daden niet aan
wijst welke de rechtstreekse uitvoering 
van het misdrijf zouden uitmaken : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
niet aileen steunt hierop dat aanlegger 
de hanclelingen van de dienstbode Lam
bert heeft geduld; dat, steunende op het 
advies van de deskuncligen, het arrest 
annneemt dat de plaatsing van de singels 
op de borstholte van het slachtoffer, door 
de aanlegger en de medebetichte Petit
jean, in de voorwaarden waarin deze ge
schieclde, «de verstikking bij samendruk
king van de borstholte erg heeft ver
zwaard JJ; 

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

artikelen 70, 152, 257 en 260 van het Straf
wetboek, doordat het arrest het door Du
bois op bevel van zijn hierarchische meer
deren, in uitvoering van de in voege 
zijncle reglementen, gebruikt geweld niet 
als wettig aanneemt, dan wanneer het 
aanneemt dat hoofdopzichter Rollin geen 
verwijt kan oplopen om volgens het re
glement, gezien de dringendheid en de he
vigheid van de crisis van Gregis, het bevel 
gegeven te hebben om aan deze laatste de · 
singels aan te leggen, en wanneer de cc on
handige ll uitvoering van dit bevel de toe
passing van de ingeroepen wetsbepalingen 
niet kan beletten : 

Overwegende dat het door een ambte
naar gebruikt geweld slechts wettelijk is 
indien, toegelaten door een wettelijk of 
reglementair gekregen bevel, het de mate 
niet overschrijdt welke volstrekt nodig is 
om de bevolen daad te stellen; 

Overwegende dat het arrest naar de 
motieven van het beroepen vonnis ver
wijst, waar het beslist heeft dat de aan
legger de bepalingen van artikel 70 van 
het Strafwetboek niet vermocht in te roe
pen, om reden dat Dubois niet wordt ver
weten gebruik van de singels te hebben 
gemaakt maar enkel op onbedachtzame 
wijze gebruik er van te hebben gemaakt; 

Overwegende dat het arrest, door deze 
verwijzing, souverein vaststelt dat aan
legger, op strafbare wijze, een wettig be
vel had uitgevoerd; dat het claaruit heeft 
kunnen afieiden dat Dubois zich op de in 
het middel becloelde wetsbepalingen niet 
vermocht te beroepen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde midclel en op het tweede 
onderdeel van het eerste miclclel : schen
ding van artikelen 66, 398 tot 401 van het 
Strafwetboek, doordat bet bestreden ar
rest het bestaan niet vaststelt van het 
door deze wetsbepalingen vereist straf
baar inzicht : 

,overwegende dat bij gebrek aan conclu
sies van aanlegger, het arrest de betich
ting van vrijwillige slagen of verwondin
gen welke de dood van Gregis hebben ver
oorzaakt, doch zonder het oogmerk om te 
doden, toegebracht werden, betichting in 
de dagvaarding in de bewoordingen van 
de wet opgesteld; bewezen heeft kunnen 
verklaren; 

Dat het derde middel en het tweede 
onderdeel van het eerste middel niet ont
vankelijk zijn ; 

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

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

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

II. Wat de voorziening van beklaagde 
Andre Dothee aangaat : 

In zover de vorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 70, 152, 257 en 260 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest het 
door Dothee op bevel van zijn hierar
chische meerderen in uitvoering van de in 
voege zijnde reglementen gebruikt geweld 
niet als wettig aanneemt, dan wanneer 
het arrest aanneemt dat de hoofdopzich
ter Rollin geen verwijt kan oplopen om, 
volgens het reglement, gelet op de drin
gendheid en de hevigheid van de crisis 
van Gregis, bet bevel gegeven te hebben 
aan deze laatste de singels aan te leggen; 
en op het tweede middel, schencling van 
artikelen 398 tot 401 van het Strafwet
boek, doordat het arrest het bestaan niet 
vaststelt van. het door deze wetsbepalin
gen vereist strafbaar inzicht : 

Overwegende dat deze middelen welke 
het tweede middel en het derde middel 
door aanlegger Dubois ingeroepen overne-
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men, hetzelfde antwoord moeten krijgen 
:als dit welk aan deze laatste gegeven 
werd; 

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

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de vordering van 
-de burgerlijke partij : 

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

III. Wat de voorzieningen aangaat van 
beklaagden Fernand Lambert en Leon 
Petitjean : 

Voor zoveel de voorzieningen de beslis
.sing bedoelen gewezen : 

1 o Over de publieke vordering 
Overwegende dat de substantiele of op 

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

2° Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger geen enkel 

middel inroept tot staving van zijn voor
ziening en dat het Hof er van ambtswege 
_geen opwerpt; 

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

18 Februari 1952. - 2• kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Versla,q
gever, H. Anciaux Henry de 1Paveaux. -
·Gelijkl!l.idende conclu.sie, H. Oolard, ad
vocaat-generaal. 

2° KAMER.- 18 Fehruari 1952 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - JVIILITAIR IN WERKELIJKE 
DIENST EN MILITAIR MET ONBEPAALD VERLOF 
VERVOLGD WEGENS ONVRTJWILLIGE VERWON
IJINGEN EN INBREUKEN OP DE WEGCODE. -
JVIISDRIJVEN DOOR DE MILITAIR IN WERKE
LIJKE DIENST TIJDENS DE DIENST GEPLEEGD. 
- VERKNOCHTHEID 'l'USSEN AL DE MISDRIJ
VEN. - EEVOEGDHEID VAN HET MILITAIR GE
RECHT. 

:2o REGELING VAN REOH'l'SGEBIED.
STRAFZAKEN. - JVIILITAIR IN WERKELIJKE 
DlENS'l' EN MILI'l'AIR MET ONBEPAALD VERLOF 
VERVOLGD WEGENS ONVRIJWILLIGE VERWON
DINGEN EN INBREUKEN OP DE WEGCODE. -
EESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE COR
Jl.EC'l'IONELE RECHTBANK. - VONNIS VAN ON-

(1) Verbr., 3 Juli 1950 (Arr: Ye•·M., 1950, 
lllz. 689; Bull. en PASIC., 1950, I, 787). 

VERBR., 1952. - 2() 

BEVOEGDHEID. - ·BESCHIKKING EN VONNIS IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - VONNIS 
VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND. - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING. - VERWIJZING 
NAAR DE KRIJGSAUDITEUR. 

1° Wannee1· een miUtair in wei'lcelijke 
dienst en een miUtai1· met onbepaald 
verlof wepens onvrijwilli,qe vet·wondin
gen en inbreulcen op de Wegcode wor
den vervol,qd, de eerste hebbende de fei
ten tijdens de dienst ,qepleegd en de mis
d1·ijven samenhan_qend zijnde, is het mi
litair ge1·echt alleen bevoe,qd om ove1· 
die misdr·ljven te beslissen (1). {Wet van 
15 .Tuni 1899, art. 21, 22 en 23.) 

2° W anneer de raadkanwr twee verdach
ten naar de co1Tectionele 1·echtbank 
vm·wezen heett onde1· de telastlegging 
van onvrijwillige verwondingen en in
b1·eu7cen op de Wegcode en 1vannee1· de 
co1-rectionele rechtbanlc zich onbevoegd 
heett ve1·Jclaard omdat een van de ver
dachten, militair in werlcelijlce d·lenst 
zijnde, de feiten tijdens de dienst heett 
gepleegd en de andere militair met onbe
paald verlof is, bestaat er g1·ond tot 
regeling van 1·echtsgebied; indien nit de 
stnlclcen van de 1·echtspleging schijnt te 
blijlcen dat een van de verdachten mili
tair in 1Ve1"lcelij lee dienst is en de andere 
m'ilitai1· met onbepaald vedof, dat de 
eerste de feiten ti.i dens cle dienst he eft 
gepleegd en clat de misdrijven samen
hangend_ zijn, vernietigt het H of cle be
schilclcin,q van de 1·aadlcame1· en ver
wijst het de zaalc naa1· cle 7M·i.igsa7tdi
timr (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E AARLEN, 
T. HALBARDIER, DERZELLE EN ANDEREN.) 

ARHEST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
de Procureur des Konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Aarlen inge
diend; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Aarlen, Auguste Halbar
dier en Guy Derzelle op 16 Augustus 1951 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Aar
len verwezen werden om te Aarlen, op 
25 Augustus 1950 : beiden, a) als daders 
of medecladers, om het wanbedrijf uitge
voercl of aan de uitvoering er van recht
streeks medegewerkt te hebben, bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, doch 
zonder het inzicht om cle persoon van een 
ander a an· te ran den, slagen of verwon-

(2) Verbr., 8 April 1946 (A>T. Yerb1· 1946, 
biz. 145; Bull. en PASIC., 1946, I, 145) .. , 
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dingen te hebben toegebracht aan Jules 
Toucheque, Frans Van Nieuwenhuyze, 
Albert Van Huffelen, Louis Vermeren en 
Edouard Warnant; de eerste, b) onvrij
willig bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, doch zonder het inzicht om de 
persoon van een ander aan te randen, aan 
de tweede slagen of verwondingen toege
bracht te hebben; c) met samenhang, de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 overtreden te hebben om, 
een motorvoertuig op de openbare weg 
besturend, de doorgang van een in bewe
ging zijnde weggebruiker niet vrijgelaten 
te hebben, dan wanneer hij uit een langs 
de openbare weg gelegen eigendom of nit 
een voor parkeren of stationneren voorbe
houden plaats kwam of rijbewegingen uit
voerde; de tweede, d) onvrijwillig bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, doch 
zonder het inzicht om de persoon van een 
ander aan te randen, slagen of verwon~ 
dingen aan de eerste toegebracht te heb
ben; e) met samenhang, de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 overtreden te hebben om, een motor
voertuig op de openbare weg besturend 
a) clit voertuig bestuurd te hebben met een 
snelheid of op een wijze die gevaar voor 
het publiek of hinder voor het verkeer 
kan opleveren, b) niet voortdurend van 
zijn snelheid meester te -zijn gebleven en 
deze niet derwijze geregeld te hebben, dat 
hij voor zich een voldoende vrije ruimte 
behield om voor een hindernis zijn voer
tuig tot stilstand te kunnen brengen ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen zich, bij vonnis van 
29 October 1951, onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de tegen 
Auguste Halbardier en Guy Derzelle door 
het openbaar ministerie ingestelde vervol
gingen, om reden cc dat vaststaat dat op 
het ogenblik van de litigieuze feiten. Hal
bardier militair was met onbepaald ver
lof en dat· Derzelle, militair in werkelijke 
dienst, de hem verweten feiten tijdens 
cle dienst heeft gepleegd, dat daaruit 
volgt dat het militair gerecht aileen be
voegd is om te beslissen over de samen
hangende misdrijven wegens welke beide 
beklaagden terzelfdertijd vervolgd zijn ll ; 

Overwegende dat de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen, del. 16 Augustus 1951, 
en het vonnis van de Correctionele Recht
bank te Aarlen, van 29 October 1951, in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat hun 
tegenstrijdigheid een negatief geschil van 
rechtsgebied medebrengt, welk de gang 
van het gerecht belemmert; 

Overwegemle, enerzijds, dat de feiten 
respectievelijk aan Augustus Halbardier 
en Guy Derzeile verweten, samenhangend 
schijnen; dat zij inderdaad een aanrij
cling tussen twee voertuigen betreffen, 

waarvan het een door Halbardier en het 
ander door Derzelle bestuurd was; 

Dat, anderzijds, blijkt dat op het ogen
blik van de feiten Halbardier militair Jllet 
onbepaald verlof en Derzelle militair in 
werkelijke dienst was, en dat deze laatste 
de feiten tijdens zijn dienst heeft ge
pleegd; 

Overwegende dat in deze stand van de 
zaak, de krijgsraad aileen bevoegd was 
om, bij toepassing van artikelen 22 en 23, 
3°, en laatste paragraaf van de wet van 
15 Juni 1899 bevattende titel een van het 
Wetboek van strafrechtspleging voor het 
leger, over- al de samenhangencle feiten te 
beslissen; ' 

Om deze redenen, het rechtsgebied rege" 
lende, en zonder acht te slaan op de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen 
del. 16 Augustus 1951, welke als nietig· 
wordt aangezien, verwijst de zaak naar 
de Krijgsauditeur te Luik; beveelt dat 
onderhavig ru:rest zal worden overge
schreven in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Aarlen en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing. 

18 Februari 1952. - 2" kamer. - Voot·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Daubresse. - Gelijkl1tidende 
conclus·ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 18 Fehruari 1952 

1° GEESTRIJKE DRANKEN. - BEZT'r 
AAN ALLE SLI.JTERS VAN 'fER PLAA'l'SE TE VER
BRUillEN DRANKEN VERBODEN. 

2° GEESTRIJKE DRANKEJN. - GEHEIM: 
KARAKTER VAN DE SLIJTERIJ WAAR ZIJ WOR
DEN BEZETEN. - SOUVEREINE BEOORDELTNG 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

1° Artilcel2 van de -wet van 29 AU-fiUSt1ts 
1919 ver·biedt aan alle slijte·rs van ter· 
plaatse te ver·b1·uilcen d1·anlcen, -wellce 
ook de aar·d van deze dranlcen z-ij, sterlce· 
dranlcen te bezitten (1) ; de beslu.it-wet 
van 14 Nove-mber 1939 versche·rpt slechts· 
cle gestelde straf, -wanneer cle slijterif 
geheim is. 

2° De 1·echter ove1· de grand beoordeelt 
souvere·in het bestaan van het gehein~; 
Tcaralcte1· vcm een d1·anlcslijting, -wan
nee-r de fe-ltel-ijlce elementen 1vaat·op 
hij ste·unt de gewone betelcenis van het 
-woo1·d « geheim ll niet -mislcennen. 

(1) Zie verbr., 7 Sept£mber 1939 (Ar-r. Verbr., 
. 1939, blz. 206; Bull. en PASIC., 1939, I, 373). 
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(BOUHY, T. BELGISCHE STAA1', BEHEER 
DER DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 3 October 1951 door het Hof 
yan beroep te Luik gewezen; 

Over het enig miclclel : schencling van 
artikel 14 van de wet van 29 Augustus 
1919 op het regiem van de alcohol, gewij
:zigcl door artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 14 November 1939, cloorclat het 
bestreden arrest beslist dat door geheime 
slijterij client verstaan, « alle slijterij van 
ter plaatse te verbruiken dranken, ge
·exploiteerd zoncler uiterlijk teken dat 
zijn bestaan doet kennen, en deze zelf 
waarin geen gegiste dranken zouden ge
sleten worden, clan wanneer nit de memo
rie van toelichting van de besluitwet van 
14 November 1939 blijkt dat dit slechts 
de slijterijen bedoelt waar sterke dran
ken worden opgediencl, dan wanneer niet 
als geheim kan worden gekwalificeerd 
een slijterij van niet gegiste dranken die 
niet moet aangegeven worden en waarvom; 
er geen wettekst bestaat waardoor ver
eist worclt dat deze slijterij door een 
11iterlijk teken bekend worde gemaakt : 

Overwegende clat artikel 2 van de wet 
Yan 29 .Augustus 1919 aan alle slijters van 
ter plaatse te verbruiken dranken, om het 
even welke de aarcl van deze drank en zij, 
verbiedt sterke dranken te bezitten; dat 
de besluitwet van 14 November 1939 
·slechts de gestelcle straf verscherpt wan
neer de slijterij geheim is ; 

Overwegende dat de rechter over de 
-grond souverein het bestaan van het ge
heim karakter beoorcleelt wanneer de fei
telijke elementen waarop hij steunt de ge
wone betekenis van het woorcl << geheim Jl 

niet miskennen ; 
Overwegende dat de substantii:He of 

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

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

18 Februari 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H . .Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijkl!t·idende concl!tsie, H. Colard, ad
yocaat-generaal. 

26 KAMER.- 18 Fehruari 1952 

l 0 OPENB.ARE DRONKENSCH.AP. -
MISDRIJ~'. - BEWIJS. - GEMEEN RECHT. 

(1) Verbr., 23 April 1951 (A1·r. f1e•·b1·., 1951, 
bl.z. 495; Bull. en PASIC., 1951, I, 584). 

2° VONNISSEN EN .ARRESTEN. 
STRA!i'ZAKEN. - 0PNAME VAN DE VERKLARIN
GEN VAN DE GE'rUIGEN. - YERPLICH'l'ING NIET 
VAN TOEPASSING VOOR DE GERECHTEN DIE IN 
LAATSTE AANLEG UITSPRAAK DOEN. . 

1° Het bewijs dat een pe1·soon, die een 
voe1·tuig op de openbare weg best1t1trt, 
in s~aat van dronkenschap verlceert, is 
niet aan bijzondere 1·egelen onde1·wor
pen; het moet na.mel'ijlc niet afgeleid 
wm·den 1lit een ontleding van u1·ine (1). 

2° Geen wetsbepaling verplicht de ge1·ech
ten die in laatste aanleg uitspmalc doen 
cle verlclaTingen van cle dom- hen ge
hoorcle getuigen op te nemen (2). (Wet
boek van strafvordering, art. 155 en 
188; wet van 1 Mei 1849, art. 10.) 

(MICHIELS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis op 17 .November 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het enig middel : schending der 
rechten van de verdediging, doordat het 
bestreden vonnis aanlegger veroordeeld 
heeft om in staat van dronkenschap 
een voertuig op de openbare weg be
stuurd te hebben, dan wanneer tot de ont
lecling van het urinestaal niet werd over
gegaan en dan wanneer het proces-verbaal 
der terechtzitting van de Correctionele 
Rechtbank de verklaring van de getuige 
Doctor Barion niet vermeldt : 

Overwegende dat geen bijzonder bewijs
middel van de dronkenschap door de wet 
is voorzien; dat dienvolgens, bij gebrek 
aan conclusie van de beklaagde, het von
nis wettelijk zijn beslissing gerechtvaar
digd heeft door de betichting ten gevolge 
van het v66r de Hechtbank gedaan onder
zoek bewezen te verklaren : 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Overwegende clat geen wetsbepaling de 
gerechten in hoger beroep verplicht de 
verklaringen van de door hen gehoorde 
getuigen op te nemen; 

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

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

18 Februari 1952. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H . .Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlcluidenrle conclns·ie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

(2) Verbr., 21 Juni 1948 (ATT. Ye1·br., 1948, 
blz. 343; Bull. en PASIC., 1948, I, 400). 
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2• KAMER. - 18 Fehruari 1952 
VERKEER. - LAAN MET TWEE RIJWEGEN. 

- WEG DEZE lUJWEGEN VERBINDEND, MAAR 
BOVENDIEN ALS EEN ONDERSCHEIDEN BAAN LANGS 
WEERSKAN'l'EN VAN DE AANSLUITING VERDER 
LOPEND. - WEG GEEN DWARSVERBINDING UI'l'
MAKEND. 

De weg (Ue twee 1"ijwegen van een laan 
vm·bindt, -maar weUce bovendien als een 
onde1·schei(len baan langs weerslcanten 
·van de aanslltiting verdet· loopt, -maakt 
geen dwarsverbind·ing llit tltssen de 
twee djwegen van de laan (1). (Weg
cocle, art. 51, 3°.) 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP ETABLISSEMENTS 
JOSEPH MONET, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

PALMAFINA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest op 1 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de publieke 
vorclering : 

Overwegende dat, in zover het arrest 
de betichte Thiriart vrijspreekt, de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, in zover het aanleg
ster tot de kosten van de tegen betichte 
Cartelle gerichte publieke vordering ver
oordeelt, geen middel wordt ingeroepen en 
dat het Hof er van ambtswege geen op
werpt; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorcleringen : 

Over het enig micldel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 1S19, 1320, 
1S22 van het Burgerlijk Wetboek aan
gaande het geloof dat aan de akten client 
gehecht (in onderhavig geval, de tekst 
van de door de aanlegster in hoger beroep 
genomen conclusies), valse toepassing 
en dienvolgens schencling van artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek, 1 
en 2 der wet van 1 Augustus 1899 hou
dencle herziening der wetgeving en cler 
reglementen op de politie van het ver
voer, 50, 52, 2° en S0 , 54 en 55 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het vervoer en het verkeer (res
pectievelijk gewijzigd door de besluiten 
van de Regent van 18 October 1946 en van 
16 October 1947), 162 en 194 van het Wet
boek van strafvorclering (gewijzigd door 
artikel 1 der wet van 25 October 1950) ; -

(1) Verbr., 11 Juni 1951 (A1·1·. Verbr., 1951, 
biz. 610; Bull. en PAsrc., 1951, I, 705). 

Sen 4 van de wet van 17 April1878 bevat
tende de voorafgaande titel van het Wet
boek van rechtspleging in strafzaken" 
1382, 1S8S en 1384 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest om
beklaagde Castelle en, dientengevolge,. 
huidige aanlegster in haar hoedanigheid 
van burgerlijk verantwoorclelijke partij 
te veroordelen en om beklaagde Thiriart 
van alle verantwoordelijkheid voor de ge-
volgen van het litigieus ongeval te ont
slaan, gesteuncl lleeft op de omstancli.g
heicl clat de Marexhestraat, waaruit be-
klaagde van rechts kwam, ten opzichte· 
van de door beklaagcle Castelle gevolgde
richting, gelet op verscheidene feitelijke· 
elementen welke nit de ligging der plaats. 
spruiten, zou moeten beschouwd worden 
als haar « normale uitloop )) hebbende, 
voorbij haar aansluiting met de Ernest 
Solvaylaan en de Zenobe Grammelaan, het 
middel alzo niet beantwoordend, ware het 
slechts impliciet, door huidige aanlegster· 
bij conclusies hieruit afgeleid clat het 
deel van de openbare weg door de rechter· 
over de grond beschouwcl als de zogezegde· 
verlenging van de Marexhestraat, eenvou-
clig een dwarsverbincling uitmaakt welke· 
moet dienen om cle verscheidene rijwegen,. 
welke door hun vereniging respectievelijk 
de Zenobe Grammelaan en de Solvaylaan 
vormen, tussen elkaar te verbinden, en 
dat een weg die alzo uitloopt op eeiL 
clwarsverbincling welke de verschillende· 
delen van een weg met meer dan een rij
weg verbindt, in rechte niet kan be
schouwcl worden « als over gezegdc clwars
verbinding voortgezet )) : 

Overwegencle clat het bestreclen arrest 
hierop wijst dat de door Cartelle gevolgde 
Zenobe Grammelaan een openbare weg· 
is met meer clan een rijweg, clat de Ma
rexhestraat waarin Thiriart reed door 
een spoorlijn is bezet en langs twee 
dwarsverbindingen verder loopt dan haar 
aansluiting met gezegde laan; 

Overwegencle dat de rechter over de
groncl nit deze vaststellingen afieiclt clat 
de Zenobe Grammelaan en de Marexhe
straat hoofdwegen zijn en dat Cartelle 
die een aansluiting nadercle, ten opzichte 
van Thiriart die van rechts kwam zich 
als weggebruiker van de secundaire weg 
moest geclragen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
met alzo te oordelen, impliciet heeft be
slist dat de weg welke de twee rijwegen 
van de Zenobe Grammelaan verbindt, 
maar welke bovendien langs weerskanten 
van de aansluiting als een onderscheiden 
baan verder loopt, geen dwarsverbinding 
tussen gezegcle rijwegen uitmaakt, naar 
de zin van artikel 51, so, van de Wegcode 
en alzo het bij conclusie ;van aanlegster· 
voor het hof van beroep voorgesteld mid
del heeft beantwoord, middel volgens Jiet
welk gezegde weg de dwarsverbinding: 
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zou uitma){en welke de hiervoren ver
melde wetsbepaling heeft bedoeld; 

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

ning; veroordeelt de aanlegster tot de 
kosten en in haar hoedanigheid van bur
gerlijke partij tot een vergoeding van 
150 frank jegens de verweerders de Naam
loze Vennootschap cc Palmafina >>en Pierre 
Thiriart, wier verdediging gemeen is ge
weest, en tot een andere vergoeding 1van 
150 frank jegens de Naamloze .vennoot
schap cc Patriotique >>. 

18 Februari 1952. - 28 kamer. - Voor
~itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sla.IJ· 
gever, H. Demoulin. - Gel'ijlvlUidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 18 Fehruari 1952 
1° VERKEER.- STRAF VAN VERVAL VAN HE1' 

RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN. - AAN· 
VANG. 

2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
AANVANG VAN DE STRAF VAN VERVAL VAN RET 
RECHT EEN · VOERTUIG TE BESTUREN ONWE1"l'E· 
LIJK OP DE DAG VAN DE VERMELDING OP DE 
IDENTITEITSKAAR'J' VASTGESTELD. - GEDEEL
TELIJKE VER.BR.EKING. 

go VERWIJZING NA VERBREKING.
GEDEELTELIJKE VERBR.EKING OMDAT DE AAN· 
VANG VAN DE STR.AF VAN VER.VAL VAN HET 
R.EOH'J' EEN VOER.TUIG TE JlESTUREN ONWETTE· 
LIJK OP DE DAG VAN DE VEE-MELDING OP DE 
iDENTITEITSKAAR.T WER.D VASTGES'l'ELD. 
VER.BR.EKING ZONDER. V.ER.WIJZING, 

1° De straf van ve1·val van het 1·echt een 
voertuig te besturen neemt aanvang op 
het ogenblilv dat het vonnis, waa1·bij zij 
uitgesprolcen wordt, lc·racht van gewijs
de verlcrijgt en niet 011 de dag waarop 
dit verval op de identiteitslcaart van 
de. veroordeelde vermeld worclt (1). (Wet 
van 1 Augustus 1924, art. 2.) 

2° Wanneer (le ve1·brelcing ttitgespmlcen 
wo1·dt om de enige 1·eflen flat het vonnis 
beslist flat fle st1·at van verval van 1wt 
recht een voertuig te bestm·en slechts 
aanvanq zal nemen op de dag waa1'op fle 
ve1·melfl·ing van het ve1·vctl OZJ fle 1den
titeitslcaa1't van cle vemoTdeelfle zal 
worflen geflaan, is de vm·b1·elcing ge
fleeltelijlc (2). 

3° Wanneer de gefleeltel'ijlce ve1·breldng 
ttitgesp1·o lcen worflt om de enige reel en 
dat het vonnis beslist flat fle strat van 
verval van het 1·echt een voe1·twig te be
sturen slechts aanvang zal nemen op de 

(1) (2) en (3) Verbr., 8 October 1951 (An·. 
Vm·br., 1952, biz. 45; Bull. en PAsrc., 1952, I, 
48). 

clag waarop de venneld·ing van het vm·
val op fle identUeitslcaa1·t van de ver
oordeelfle zal wo1·den gedaa.n, geschiedt 
zij zonde1· vet·wijzing (3). 

(SAPPINI.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het vonnis op 
26 October 1951 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Na
men; 

Over het middel van ambtswege : schen
ding van artikelen 2 der wet van 1 Augus
tus 1899, gewijzigd door artikel 2 der wet 
van 1 Augustus 1924, 10 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, betreffende de 
politie op het vervoer en het verkeer, door
dat het bestreden vonnis beslist dat het 
verval van het recht een voertuig te be
sturen aanvang zal nemen vanaf de dag 
waarop de voorgeschreven vermeldingen 
door _de griffier op de identiteitskaart van 
de veroordeelde zullen gebracht worden, 
of, bij gebreke vanwege de veroordeelde 
binnen de vijf dagen te voldoen aan de 
uitnodiging hem door de griffie gezonden, 
na afloop dezer vijf dagen : 

Overwegende dat het verval van het 
recht. een voertuig te besturen aanvang 
neemt op het ogenblik dat het vonnis 
waarbij het uitgesproken wordt kracht 
van gewijsde verkrijgt en niet met de dag 
waarop dit verval op de identiteitskaart 
van de veroordeelde wordt vermeld; 

Overwegencle dat, door daarover anders 
te beslissen, het bestreclen vonnis de in 
!let middel bedoelde wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, cloch enkel voor zoveel het 
beslist heeft dat het tegen de veroordeelde 
uitgesproken verval van het recht te be
sttu·en aanvang zal nemen met de dag 
waarop de yoorgeschreven vermelclingen 
door de griffier 011 de identiteitskaart van 
de veroordeelde zullen gedaan worden of, 
bij gebreke van de zijde van deze laatste 
binnen de vijf dagen te voldoen aan de 
uitnodiging welke hem door de griffier 
zal worden gedaan, na afloop dezer 
vijf dagen; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen en clat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing ; zegt clat er 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing; 
veroordeelt de aanlegger tot de drie 
viet·de der kosten, het overige viet·de ten 
laste van d(l Staat blijvende. 
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18 Februari 1952. - 2• kamer. - Voor·
zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
g,ever, H. Demoulin. - Gelijkluidende 
concltts-ie, H. Oolard, avocaat-generaal. 

2" KAMER.- 19 Februari 1952 
1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BIJZONDERE EN Tl.TDELIJRE BELASTING OP DE 
UITZONDERLIJRE WINSTEN. - AFTREKKING 
TE VERRICHTEN TER BEPALING VAN HET VOOR 
AANSLAG VA'l'BAAR OVERSCHOT. 

2° INKOMS'.rENBELASTINGEN. -
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - AF
TREKRING VAN 5.000 FRANK MINIMUM PER 
J\fAAND ACTIVITEl'r, VERHOOGD MET 6.000 FR. 
PER JAAR VOOR ELK RIND TEN LASTE. -
AFTREKKING ENKEL GELDEND VOOR DE 
EXTRA-BELASTING. - NIET VAN TOEPASSING 
OP DE lliJZONDERE EN TIJDELIJKE BELASTING 
OP DE UITZONDEHLIJKE WINS'l'EN. 

3° KOS'l'EN. - lNZAKE HECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - "VERBREKING. - "VEHZOEK 
OM VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN IIET GE
DING VOOR IIET HOF VAN BEROEP WAAHIN 
HET VERIJROKEN ARREST IIEElcT VEHWEZEN.
"VEHZOEK NIET KUNNENDE INGEWILLIGD WOR
DEN DOOR HE'l' HOF VAN VERBHEKING. - BE
SLISSING BEHOREND 'l'OT DE BEVOEGDHEID VAN 
RET GERECH'l' VAN VERWIJZING. 

1 o De te ver?"ichten attrelclcing ter bepa
ling van het in de b'ijzonder·e en Ujcle
lijke belasting voor aanslag vatbare 
over·schot is die van de bij artucel 2 
van de wet van 10 Januar·i 1940 bepaalde 
r·eterentiewinst. 

2° De attrelclcing van 5.000 tr·anlc mini
m·um per· jaar· bedrijvigheid, vet'lwogd 
·met 6.000 tr·. per jaar voor ellc lcind ten 
laste, gelclt 1titsl1titend voor de extr·a
belasUng op de in oorlogstijd behaalcle 
exceptionele inlcomsten, winsten en ba
ten; z·ij is niet van toepassing op cle bij
zondere en tijdelijlce belasting op de 
ttitzonderlijlce winsten (1). (Wet van 
16 October 1945, art. 5, par. 6; wet van 
10 Januari 1!!40, art. 2.) 

3° l'Vanneer het Hot van ver·brelc·ing een 
arrest inzake r·echtstreelcse belasUngen 
·verbreelct, lean het verzoelc om ver·oor·
deling ·tot de lcosten gevallen op het ge
ding gevoenl v66r het hot van bemep 
wnn?"in het verbr·olcen arrest heeft ver~ 
wezen, niet wonlen ingewilligd, claar· fle 
beslissing aangaftncle clie lcosten tot ae 
bevoegdheicl van het gerecht van ver
wijzing behoort (2). 

(1) Raadp1. verbr., 16 October 1951 (A•·•·. 
Verbt·., 1952, blz. 76; Bull. en PAsm, 1952, 
I, 81). 

(2) Verbr., 6 November 1951 ,(A•~·. Yerbr., 

(BELGISCHE STAAT, MINIS'l'EHIE VAN FINANCIEN, 
T. DUFHASNE.) 

AHREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest,· op '2:l Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 
~ver het enig rniddel : schending van 

artlkelen 97 en 112 van de Grondwet en 
2, paragraaf 1, van de wet vim 10 Januari 
1940, tot invoering van een bijzondere en 
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke 
winsten, doordat het bestreden arrest 
beslist dat er g·een grond rneer is tot 
aanslag in de bijzondere belasting, om de 
reden dat de referentiewinst die overeen
kornstig de bepalingen van artikel 5, pa
ragraaf 6, van de wet van 16 October 
1945, aan de belanghebbende belasting
plichtige client te worden toegekend de 
vermogensaanwas te boven gaat welke tot 
grondslag voor het vestigen van de aan
slag in gezegde bijzondere belasting heeft 
gediend, en dienvolgens deze aanslag ver
nietigt, dan wanneer de referentiewinst 
welke op het stuk van de bijzondere belas
ting moet in aanrnerking genomen worden 
client te worden vastgesteld overeenkom
stig de bepalingen van artikel 2, para
graaf 1, van voormelde wet van 10 Ja
nuari 1!!40 en niet volgens artikel 5, para
graaf 6, van de wet van 16 October 1945 
tot invoering van een extra-belasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten, laatstgenoem
de belasting volkomen verschillend zijnde 
van de bovengemelde bijzondere belas
ting: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, betreffende de aanslag in de 
bijzondere en tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten ingevoerd bij de 
wet van 10 Januari 1940, verweerder, bij 
toepassing van de wet van 30 Mei 1949 de 
aftrek mag genieten toegestaan bij para
graaf 6 van artikel 5 van de wet van 
16 October 1945 tot invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten; dat het wegens 'deze aftrek de liti
gieuze aanslag vernietigt ; 

Overwegende dat de te verrichten af
trek ter bepaling van het in de bijzondere 
en tijdelijke belasting voor aanslag vat
bare overschot die is van de bij artikel 2 
van de wet van 10 Januari 1940 bepaalde 
referentiewinst; dat de aftrek toegestaan 
bij artikel 5 van de wet van 16 October 

1952, biz, 110; Bull. en PAsrc., 1952, I, 120) · 
zie ook verbr., 20 December 1951, twee arres~ 
ten (Arr. Verb1·., 1952, blz. 190 en 192; Bull. 
en PAsw., 1952, I, 207 en 209, en de nota's 2 
en 3, biz. 207 en 208). 
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1945 slechts geldt voor de bij deze wet 
ingevoerde extra-belasting; 

Dat het bestreden arrest aldus de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Ten aanzien van de kosten : 
Overwegende dat aanlegger om de ver

oordeling van verweerder « tot de kosten 
van beide gedingen verzoekt JJ; dat dit 
verzoek niet kan worden ingewilligd 
in zover het de kosten bedoelt geval
len op het geding gevoerd v66r het hof 
van beroep welk het bestreden arrest heeft 
gewezen; dat inderdaad de beslissing aan
gaande de last dier kosten tot de bevoegd
heid behoort van het gerecht dat door de 
verwijzing in de plaats van dit hof zal 
worden gesteld ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het de aan
slag vernietigt die in de bijzondere en tij
delijke belasting op de uitzonderlijke win
sten, onder artikel g op het kohier van 
het dienstjaar 1945, navordering van rech
ten van het dienstjaar 194g, ingeschreven 
werd; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd arrest; ver
oordeelt verweerder tot de kosten van de 
aanleg in verbreking; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

19 Februari 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. So
hier.- Gelijlclttidende conclttsie, H . .Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- PleUer, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 19 Fehruari 1952 
~ INKOMSTENBELASTINGEN. -

INKOHIERING VAN DE BELASTING. - GEWONE 
TERMIJN. - TERMIJN TOT EN MET g1 MAART 
VAN RET JAAR VOLGENDE OP DATGENE WAAR
AAN RET DIENSTJAAR ZIJN BENAMING ONT
LEENT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
INKOHIERING VAN DE BELASTING OVER RET 
DIENSTJAAR 1945. - GEWONE TERMIJN EEN 
EERSTE MAAL TOT EN ME'.r gO JUNI 1946 VER

LENGD. 

go INKOMS'.rENBELASTINGEN. -
INKOHIERING VAN DE BELAS1'ING OVER HE'r 
DIENSTJAAR 1945. - GEWONE TERMI,JN EEN 

(1) Verbr., 8 November 1949 (Ar1·. Ve1'b1·., 
1950, blz. 124; Bull. en PAsrc., 1950, I, 138). 

(2) Cf., wat bet1·eft de belastingen over het 

·.rwEEDE MAAL ·1'0T EN MET go SEPTEMBfm 
1946 VERLENGD. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
INKOHIERING VAN DE BELA STING OVER HE1' 
DIENSTJAAR 1945. - WET VAN 8 JULI 1946, 
DE GEWONE 1'ERMI,JN TOT EN MET go SEPTEM
BER 1946 VERLENGEND.- WET IN RET« B];L
GISCH STAA'.rSBLAD l) VAN 17 JULI 1946 m> 
KEND GEMAAKT, DOCH OP 1 JULI 1946 IN WER
KING GETREDEN.- TERUGWERKENDE KRACH'!'. 

1 o Behotulens de gevallen voo1·zien bii a·r
tilcel 74 van de samengeschalcelde wette-n 
ten einde bttitengewone teTmijnen voo·1· 
de inlcohieJ"'ing te 1·echtvaaJ"d·igen, die
nen de ven·ichtingen tot vestiging . van 
de diTecte belastingen beeindigd te zijn 
op 31 Maart van het jaaJ" volgende op 
datgene ioaaraan het dienstjaar zijn 
benaming ontleent (1). (Wet van 9 April 
19g5, houdende de Rijksmiddelenbegro
ting voor het dienstjaar 1935, art. 5, 
wijzigend art. 2, lid g, van de wet van 
15 Mei 1846 houdende inrichting van 
's Rijks comptabiliteit.) 

2° Bij afwijlcing van a1·tilcel 5 van de wet 
van 9 April1935, tot tvijz·iging van a-rti
lcel 2 V(tn de wet van 15M ei 1846 hottden
de im··iohting van 's Rijlcs oomptabili
teit, werd de geldigheidstermijn van de 
ve1"J"iohtingen tot vestiging van de be
lasUngen over het dienstjaar 1945 een 
eerste maal tot en met 30 Jttni 1946 ver-

.lengd (2). (Wet van 28 Maart 1946.) 

go Bij afwijlcing van artilcel 5 van de wet 
van 9 Ap1"il .1935, tot wijzi,qing van a1·ti
lcel 2 van de wet van 15 M ei 1846 ho-u~ 
dende inTiohtinq van 's Rijlcs oomptabi
lite·it, werd de geldigheidsteJ"mijn van de 
veTrichtingen tot vestigin_q van de 1!elas
tingen ove1· het dienstjaa1· 1945 een 
tweede maal tot en met 30 Septem1>e1· 
1946 verlengd, de ald-us van 1 J ttli 1946 
tot 30 September 1946 gevestigde aan
slagen zijnde, bij navoi·deTing van 1-eoh
ten, aan het dienstjaar 1946 ve1·bonde·n. 
(Wet van 8 Juli 1946.) 

4° ATtikel 3 van de wet van 8 Jttli 1946. 
die de te1·mijn van de geldigheid vam 
de ve1"1"ioht·ingen tot vestiging van de l>e
lastingen ove-r het dienstjaa1· 1945 tot 
en -met 30 September 1946 verlengt en 
die in het Belgisch Staatsblad van 
17 Juli 1946 l>elcendgemaalct is, dooh 1!e
sohilct dat z·ij op 1 Juli 1946 in we-rlcing 
treedt, heeft terttg·werlcende lwaoht tot 
op deze datu-m en maalct (lienvolgen~ 
geldig de inlcoh-ieringen van de direote 
belast-ingen l>etre[fende het dienstjaa·r 
1945, welke na 30 J-uni 1946 tot met de 

dienstjaar 1944, wet van 29 November 1945, ar
tikel 1; verbr., 8 November 1949 (Ar·r. 1'erb1·., 
1950, biz, 124; Bull. en PAsrc., 1950, I, 138). 
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bekendmalcing van de 1vet ven·icht 10er
den. 

(DELANGE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 April 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97, 110, 111 en 112 van de Grond
wet, 2 van de wet . van 15 Mei 1846 op 
's Rijks rekenplichtigheid, gewijzigd bij 
de wet van 9 April 11:135, 1 en 2 van de wet 
van 28 Maart 1946, 1 tot 3 van de wet 
van 8 Juli 1946 en van artikel 74 van de 
wetten betre:ffende de inkomstenbelastin
gen, samengescliakeld bij besluit van 
31 Juli 1943, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de op 5 Juli 1946 ten laste van 
aanlegger in verbrekilig op het kohier ge
brachte aanslag regelmatig binnen de ter
mijn gesteld door de wet op 's Rijks 
rekenplichtigheid ingekohierd werd dan 
wanneer, vermits bij de wet van 28 Maart 
1946 het afsluiten van de verrichtingen 
betre:ffende het {lienstj aar 1945 tot 30 J uni 
1946 werd verschoven, de aanslag welke 
op 5 J uli 1946 v66r de stemming en de af
koncliging van de wet van 8 Juli 1946 ten 
kohiere gebracht werd, uitvoerbaar ge
maakt werd op een ogenblik waarop, be
houdens de bijzondere gevallen voorzien 
bij artikel 74 van de samengeschakelde 
wetten, generlei wetsbepaling steeds nog 
veroorloofde aanslagen op de kohieren te 
brengen : 

Overwegende dat de betwiste aanslag 
betrekkilig heeft op de bedrijfsbelasting, 
op de nationale crisisbelasting en op de 
aanvullende personele belasting over het 
dienstjaar 1946, navordering van 1945; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat de uitvoerbaarverklaring van het ko
hier op 5 Juli 1946 gedagtekend is; 

Overwegende dat, behoudens de geval
len voorzien bij artikel 7 4 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, de verrichtingen tot ves
tiging van de directe belastingen op 
31 Maart van het jaar volgende op dat
gene waaraan het dienstjaar zijn bena
ming ontleent dienen geeindigd te zijn; 

Overwegende dat, ten aanzien van het 
dienstjaar 1945, een eerste uitzondering 
op deze regel werd gemaakt door de wet 
van 28 Maart 1946, waarbij wordt be
schikt dat de verrichtingen betre:ffende 
dat dienstjaar tot en met 30 Juni 1946 
mogen worden voortgezet ; 

Overwegende dat de wet van 8 Juli 
1946, in het Belgisch Staatsblad van 
17 Juli 1946 bekendgemaakt, een nieuwe 
afwijking Yan het beginsel invoert waar 
:zij bij artikel 1 bepaalt dat de verrichtin-

gen tot vestiging van de directe belastin
gen voor het dienstjaar 1945 tot 30 Sep
tember Hf46 geldig kunnen geschieden, 
zelfs buiten de in artikel 74 van de samen
geschakelde wetten betre:ffende de inkom
stenbelastingen voorziene gevallen, en dat 
de aldus van 1 Juli 1946 tot 30 September 
1946 gevestigde aanslagen, bij navordering 
van rechten, aan het dienstjaar 1946 wor
den verbonden; dat bij artikel 3 van 
voornoemde wet wordt beschikt dat deze 
wet op 1 Juli 1946 in werking treedt; 

Overwegende dat uit deze wetsbepalin
gen de wil van de wetgever blijkt om aan 
de wet terngwerkende kracht tot 1 Juli 
1946 te verlenen en de inkohieringen van 
de clirecte belastingen betre:ffende het 
clienstjaar 1945, welke na de 30 Juni 1946 
tot met de bekendmaking· van de wet ver
richt werden, geldig te maken; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

19 Februari 1952. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslag{fever, H. An
ciaux Henry de Faveaux. - Gelijlclui
aencle .conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Buisseret (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brnssel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 21 Fehruari 1952 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJXREID. -
BURGERLIJXE ZAKEN. - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJXHEID ZONDER INVLOED OP DE UP
LOSSING VAN RET GESCHIL. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° VERDELING. - VORDERING TOT VERNIE
TIGING. - 0PTIE VAN AANKOOP VOOR RET 
OPENVALLEN VAN DE NALATENSCHAP VERLEEND 
AAN DE ECHTGENOOT VAN EEN VAN DE TOEKOM
STIGE MEDEERFGENAMEN IN RET ONVERDEELDE. -
·- LICRTING VAN DIE OPTIE. - LICRTING 
GEEN VERKOOP UITMAKEND TEN DOEL REB
BENDE DE ONVERDEELDHEID ONDER MEDEERF
GENAMEN TE BEEINDIGEN. - VERKOOP NIE1' 
ZOAL§ DE VERDELING VATBAAR VOOR VERNIE
TIGING. 

1° Een [!·ro1ul van niet-ontvanlcelijlcheia 
die [Jene·rlei invloed heett op de aan het 
{feschil te [Ieven jnridische oplossin{f 
lean niet aan[Jenomen worden. 

2° De lichting van een v06r het openvallen 
·van de nalatenschctp aan de echtgenoot 
van een van de toelcomsti[Je medeerfge
namen in het onveraeelde verleende op
tie van aanlcoop slu.it het onroerend goea 
ttit de te verdelen boeael, met het ge
volg dctt dU goed in die massa door het 
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bedrag van de prijs vet·vangen wordt; 
zij maalct geen verlcoop ~tit ten doel heb
bende de onverdeeldheid ondet· medeert
genarnen te beeindigen en is niet zoals 
de verdeling vatbaat· voor vet·nieti
ging (1). (Burgerlijk Wetboek, arti
kel 888.) 

(EOHTGENOTEN DE MEESTER-DESCAMPS, 
T. DESCAMPS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorziening het ar
rest enkel bestrijdt in zover het uit
spraak doet over de zaak ingeschreven 
sub nr 2972 van de algemene rol van het 
hof van beroep ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 887, 888, 
1118, 1317, 1319, 1320, 1322, 1582 en 1583 
van het Burgerlijk Wetboek, en van de 
bewijskracht van de onderhandse pacht
akte met optie van 1 Januari 1936 en van 
de v66r notaris Ameye op 30 J anuari 1942 
verleden notarHHe akte van verdeling en 
optie-lichting, doordat het bestreden ar
rest- na vastgesteld te hebben dat boger 
vermelde onderhandse akte aan eerste 
eiser in verbreking, schoonzoon van eerste 
verweerder in verbreking, een optierecht 
van aankoop van het betwiste huis had 
toegekend, dat deze optie door eisers in 
verbrekihg gelicht was geweest, en dat 
het in uitvoering van deze gelichte optie 
was dat het goed aan eisers werd toege
kend - beslist heeft dat deze toekenning 
terecht verdeling werd genoenid, dat zij 
onder toepassing viel van artikelen 887 
en 888 van het Burgerlijk Wetboek, en 
dat zij aanleiding gaf tot vernietiging van 
de verdeling wegens benadeling van meer 
dan een vierde, dan wanneer het toeken
nen van een goed in uitvoering van een 
gelichte optie een verkoop uitmaakt en 
niet een verdeling, dan wanneer dit a fot·
tiori het geval is wanneer, zoals bier, de 
optie gegeven werd aan en gelicht door een 
schoonzoon van de de cuj~ts die dus niet 
in de te verdelen massa medegerechtigd 
was, dan wanneet· de bewoordingen van 
de ingeroepene onderhandse notarH\le 
akte bewijzen dat de optie gegeven werd 
aan en gelicht werd door een niet mede
gerechtigde in de te verdelen massa, dan 
wanneer dit nog blijkt uit de vaststellin
gen zelf van het bestreden arrest zodat 
dit arrest een . tegenstrijdigheid in zijn 
motivering bevat, dan wanneer een ver-

(1) Zie de nota 1 onderaan verbr., 21 Octo
ber 1943 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 18). 

koop slechts onder toepassing van arti
kelen 887 en 888 van het Burgerlijk Wet
hoek valt in zover hij als intrinsiek 
voorwerp heeft de onverdeeldheid tussen 
erfgenamen te doen ophouden, dan wan
neer de bier besproken verkoop niet als 
voorwerp had de onverdeeldheicl tussen 
erfgenamen te doen ophotiden maar wel 
te bepalen welke goederen tot de onver
deelde massa zouden behoren, en meer 
bepaald als gevolg heeft · gehad dat niet 
het betwiste huis maar· een som van 
300.000 frank tot de te verdelen massa 
behoort : 

I. Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerders hieruit afgeleid 
dat aanlegger v66r het hof van beroep te
gen de eis niet zou hebben ingebracht dat 
de optie hem persoonlijk toegekend en 
door hem gelicht geweest was : 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de optie aan aanlegger en aan diens vrouw 
eerder dan aan aanlegger persoonlijk en 
door hem gelicht zou geweest zijn, gener- . 
lei invloed heeft op de ten antwoord op 
het middel hierna aangenomen juridische 
oplossing; dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan aangenomen worden ; 

II. Over het middel : 
Overwegende dat uit de vaststellingen 

van het bestreden arrest blijkt dat de 
v66r het openvallen van de nalatenschap. 
verleende optie van aankoop gelicht is 
geweest; 

Dat hieruit volgt dat het onroerend 
goed wettelijk ui t de te -verdelen boeclel 
uitgesloten is geworden en niet op grond: 
van een erfrecht verworven werd; 

Dat de lichting van de optie niet ten 
doel had aan de onverdeeldheid betreffen
de dit onroerend goed einde te maken, 
maar dat zij de uitoefening uitmaakte van 
een recht dat de nalatenschap bezwaarde, 
met het gevolg dat het bedrag van de 
prijs en niet het onroerend goed deel uit
maakte van de te verdelen massa ; 

Dat uit deze beschouwingen voortvloeit 
dat de aan de erfgenamen opgelegde lich
ting van de optie geen verkoop zoals be
doeld door artikel 888 van het Bul:gerlijk 
Wetboek heeft uitgemaakt en dat om er 
anders over te hebben beslist het arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

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

21 Februari 1952. - 1• kamer. - Voor
zitter en vet·slaggevet·, .H. Bail, waarne-

.I 
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mend voorzitter. - GeZijkl'!lidende conclu
sie, H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Struye en della Faille d'Huysse. 

l" KAMER.- 21 Fehruari 1952 

Jo :MIDDELJJJN '.rOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - J\lliDDEL DAT EEN 
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE MOTIEVEN VAN RET 
ARRES'f AANVOERT. - J\IIOTIEVEN NIET TEGEN
S'fRI.JDIG. - J\IIIDDEL FEITELI.JKE GRONDSLAG 
MISSEND. 

2° MIDDJJJLEN TOT VJJJRBRJJJKING. -
BURGERLIJKE 'ZA:KEN. - ARREST EEN EIS 
NIET ONTVANKELIJK EN NIET GEGROND VER
KLAREND. - J\IIIDDEL ENKEL TEGEN DE ONON'f
VANI(ELIJK-VERKLARING GERICH'l'. - MID
DEL NIET ONTVANKELIJK. 

3° l\HDDJJJLJJJN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - JVJIDDEL 'rEGEN EEN 
OVERBODIGE MOTIVERING GERICRT. - MID
DEL NIET ONTV ANKEL!JK. 

1° Mist teiteUjke {fTOndslag het m·iddel dat 
een tegenstt"ij(li_qheid in de moUeven 
van het arrest aanvoert, dan wannee·r 
cUe motieven geen tegenst-rijd·l.qheill be
vatten (1). 

2o Is 1vegens geb1·elc aan belang niet ont
vanlcelijk, het m·idclel clat aUeen tegen 
de ve1·klaring vctn onontvankelijlcheicl 
van een e·is gericht is, wanneer het ar-
1·est cleze eis oolr, ongegmnd heett ver
lclctarcl (2). 

3° Is 1vegens gebrelc aan belang niet ont
vankeT!ijk, het miclclel clat tegen een 
overboclige motivering gericht is (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP (( CINEAC GAND ll, 
T. DIENST VAN RET SERWESTER F)N ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Mei 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
nanleg te Gent; 

Over llet eerste miclclel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat bet 
bestreden vonnis, na verklaarcl te hebben 
dat de vorclering tot reintegra,tie· niet ont
vnnkelijk is om. reden clat het tussen eise
res en de vennootschap « Actual Gaud l> 
gesloten contract van onderverhuring ten 
opzichte van de oorspronkelijke verhum·
der, de « Societe de gerance immobiliere 
gantoise >> een res inter alios acta is, be
slist dat dezelfde vorclering niet gegrond 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
8 November 1951 (A1·r. Verb1·., 1952, biz. 113; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 123). 

(2) Verbr., 8 Februari 1940 (Bl!ll. en PAsrc., 
1940, I, 41); 2 Juli 1951 (A1-r. Ve1·br., 1951, 

is om reden clat eiseres hare verbintenis
sen jegens de « Societe de gerance immo
biliere gantoise >> niet uitgevoerd heeft; 
doordat deze motieven tegenstrijdig zijn 
en gelijkstaan met een gemis aan beweeg
redenen; doordat het bestreden vonnis dus 
niet wettelijk gemoti veerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat de eis tot herstel in het genot, 
rechtstreeks ingesteld door aanlegster 
naamloze vennootschap « Cineac Gand )} 
tegen de huidige huurster, naamloze ven
nootschap << Brucine >> en de Dienst van 
bet sekwester, niet ontvankelijk is om re
den dat deze laatsten rechtstreeks hun 
rechten als huurders van bet panel ver
worven hebben van de eigenares, hoofcl
verhuurster, de «Societe de gerance im
mobiliere gantoise )) die als hoofdverhuur
ster ten aanzien van aanlegster, naamloze 
vennootschap « Cineac )), onderhuurster, 
een clerde is ; 

Dat het vonnis eveneens beslist clat, 
zelfs aangenomen zijnde dat de eis ont
vankelijk is, hij . ongegrond is om de re
den dat aanlegster, naamloze vennoot
schap « Ci:heac Gaud )), haar verplichtin
gen niet nagekomen heeft jegens de eige
nares, hoofdverhuurster, de « Societe de 
gerance immobiliere gantoise )), die krach
tens een door haar met de naamloze ven
nootschap « Actual Ganci >> aangegaan 
hunrcontract het recht heeft rechtstreeks 
tegen aanlegster, naamloze vennootschap 
« Cineac Gaud )}, betaling van de haar 
door « Actual Gaud >l verschulcligde huis
lnmr te eisen ; 

Overwegende dat het niet strijdig is te 
verklaren, enerzijds, wat betreft het 
door de « Societe de gerance immobiliere 
gantoise l> aan de naamloze vennootschap 
«Brucine)}, huidige huurster, toegestaan 
lnmrcontract, dat aanlegster een derde 
is, en anderzijds dat krachtens een 
vorig tussen de « Societe de gerance im
mobiliere gantoise >> en de naamloze ven
nootschap « Actual Gand >l aangegaan 
huurcontract de « Societe de gerance im
mobiliere gantoise >> gerechtigd is recht
streeks van de onderhuurster « Cineac 
Gand l> het bedrag van de door de naam
loze vennootschap « Actual Gaud )), hoofd
lmurster, verschuldigde huishuur te eisen; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 22 en 23 van de wet van 31 Juli 
1947, houdende uitzonderingsbepalingen 
in zake huishuur, doordat het bestreden 
vonnis beslist dat de vordering tot rein-

biz. 655; Bull. en PAsrc., 1951, t, 753, en de 
nota 2). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
20 December 1951 (An·. Verbr., 1952, biz. 194; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 211). 
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tegratie, door eiseres in eigen naam << als 
onderhuurster van de naamloze vennoot
schap « Actual Gand >> tegen de naamloze 
vennootschap « Brucine » en de Dienst van 
het sekwester ingesteld, niet ontvankelijk 
is, daar deze laatste hun rechten als 
huurders van het bewust pand van de eige
nares hoofdverhuurster, de « Societe ano
nyme Gerance immobiliere gantoise » heb
ben verworven, zulks om reden dat de on
derhuurder, geen rechtsband hebbende 
met de hoofdverhuurder, slechts zijn rein
tegratie kan vorderen tegen hem die 
de plaatsen krachtens een met de onder
verhuurder gesloten contract bezet, dan 
wanneer de vordering tot reintegratie be
hoort aan elke persoon die het recht heeft 
het onroerend goed krachtens een huur
overeenkomst te betrekken en die het on
der de dwang van de vijand heeft moeten 
verlaten, tegen elke bezetter, welke ook 
de titel weze dier bezetting : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich er niet toe beperkt de eis tot herstel 
in het genot niet ontvankelijk te verkla
ren maar dat het die eis ook ongegrond 
verklaart; 

Dat het deze laatste beslissing steunt 
op de motivering dat aanlegster, onder
huurster van de hoofdverhuurster, naam
loze vennootschap «Actual Gand », steeds 
huurgelden en lasten verschuldigd is en 
aldus haar verplichtingen tegenover de 
verhuurster niet nagekomen heeft of na
kol)lt en dat zij voor het uitvoeren van 
die verplichtingen geen uitstel heeft be
komen; 

Dat deze motivering volstaat om de ont
zegging van de eis te rechtvaardigen; 

-Overwegende, derhalve, dat het middel, 
gericht tegen de onontvankelijk-verkla
ring, al werd het ook gegrond bevonden, 
de verbreking niet zou medebrengen, daar 
de beslissing waarbij de eis ongegrond 
wordt verklaard op de bij artikel 24 
van de wet van 31 Juli 1947 voorziene 
reden steunt; waaruit volgt dat het mid
del van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde ,middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1119, 1165, 
1753 en l762te-r van het Burgerlijk Wet
boek, 24 van de wet van 31 Juli 1947 hou
dende uitzonderingsbepalingen in zake 
huishuur, doordat het vonnis de vordering 
tot reintegratie ongegrond verklaart, om 
reden dat eiseres een gedeelte van de huis
huur verschuldigd krachtens de huurover
eenkomst die zij met de vennootschap « Ac
tual Gand » gesloten heeft niet betaald 
heeft; dat het van belang is dat deze 
laatste zulks aan eiseres niet verwijt; 
« dat immers, krachtens het notarieel 
hum·contract dd. 30 April 1936, verleden 
v66r Mr Dubost te Parijs (en volgens 
de vaststellingen vaJl het bestreden 

vonnis, uitsluitend gesloten tussen de 
vennootschap « Gerance immobiliere gan
toise » en de vennootschap « Societe
d'etudes Actual a Paris »), de naam
loze vennootschap « Gerance immobiliere 
gantoise » gerechtigd is rechtstreeks van 
de na:ainloze vennootschap « Oineac Gaud »
de betaling van de haar door de naam
loze vennootschap << Actual Gaud » ver
schuldigde huishuur te eisen, vermits beide
laatstgenoemde vennootschappen, aJs op
volgende beneficianten van het aan de 
naamloze vennootschap « Societe d'etudes 
Actual a Paris » toegestaan huurcon
tract, solidair tegenover haar gehouden 
zijn tot de naleving van al de voor de 
naamloze vennootschap « Societe d'etudes
Actual a Paris » uit gezegd hum·contract » 
voortspruitende verbintenissen; doordat 
deze motivering niet toelaat de wettelijke 
of contractuele grondslag te onderschei
den van de verbintenis die, volgens het 
bestreden vonnis, eiseres jegens de « So
ciete de gerance immobiliere gantoise » 
zou hebben; doordat, dienvolgens, de mo
tivering van het bestreden vonnis niet toe
laat de wettelijkheid van de beslissing· 
van de rechter over de grond na te gaan, 
en duister en dubbelzinnig is (schending· 
van artikel 97 van de Grondwet) ; doordat 
subsidiair: a) de « Societe d'etudes Actual 
a Paris » in de huurovereenkomst die zij' 
op 30 April 1936 met de « Societe de ge
rance immobiliere » gesloten heeft niet 
geldig heeft kunnen bedingen dat de 
overnemers van het huurcontract of de
onderhuurders van kwestieus onroerend 
goed verplicht zouden zijn de huurprijs die· 
zij haar zouden verschuldigd zijn, aan ge
zegde « Societe de gerance immobiliere »· 
te betalen, daar zulk beding een be
lofte voor iemand anders uitmaakt en bij
gevolg volstrekt nietig is (schending van 
artikelen 1119 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek); b) de onderhuurder of de over
nemer van de huur, krachtens de wet, 
geen enkele verplichting jegens de hoofd
verhuurder hebben, behalve wanneer de
onderverhuring of de overdracht samen 
met de afstand van het handelsfonds ge
daan worden en door het huurcontract 
verboden waren, voorwaarden die, vol
gens de eigen verklaringen van het be
streden vonnis, in onderhavig geval niet 
verwezenlijkt waren (schending van arti
kelen 1753 en 1762ter van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis
de beslissing, waarbij de eis tot herstel in 
genot ongegrond verklaard wordt, steunt 
niet aileen op de door het mid del gecriti
seerde motivering die gewag maakt ener
zijds van het huurcontract van 30 April 
l936 tussen de « Societe de gerance immo
biliere gantoise » en de « Societe d'etudes 
Actual a Paris », en anderzijds van de 
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verplichtingen opgelegcl aan cle opeenvol
gende beneficianten van het, aan de naam
loze vennootschap « Societe cl'et1,1des Ac
tual a Paris ll, toegestaan huurcontract; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder desbetreffende gecritiseerd te wor
den, het later huurcontract van 20 Octo
ber 1938 ontleedt waarbij aanlegster zelve 
optreeclt om het panel in onclerhuur van 
de hoofclverhuurster, naamloze vennoot
schap « Actual Gand ll te nemen; 

Dat het vonnis er op wijst « clat de afbe
taling van de driemaandelijkse afkortin
gen op het jaarlijks saldo van de mini
mum lmurprijs voor rekening van de 
naamloze vennootschap « Actual Gaud ll 
rechtstreeks in hanclen van de eigenares 
van het panel (de « Societe de gerance im
mobiliere gantoise ll) tot beloop van de 
sommen die haar als huishuur en lasten 
door de naamloze vennootschap «Actual 
Gand ll verschuldigcl waren diende te ge
schieclen ll ; 

Dat het vonnis verder ook nog vast
stelt dat aanlegster"reeds op 8 Mei 1940 
voor de laatste twee kwartalen in gebreke 
gesteld werd1 dat zij evenmin de later 
vervallen huurgelden en de door haar ter 
·outlasting van haar verhuurster verschul
<ligde lasten betaald heeft ; 

Overwegende dat het vonnis aldus zon
der dubbelzinnigheid er op wijst dat bet 
aanlegster zelve is die zich verplicht 
heeft huurprijzen en lasten rechtstreeks 
aan de eigenares hoofclverhuurster, « So
-ciete cle gerance immobiliere gantoise ll, 
te betalen en deze verplichtingen niet na
gekomen heeft; 

Dat deze vaststellingen volstaan om de 
beslissing te rechtvaardigen; waaruit 
volgt dat het middel, gericht tegen een 
ovei·boclige motivering, van belang ont
bloot en derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot cle kosten 
en tot cle schadevergoecling van 150 frank 
nan cle naamloze vennootschap « Bru
-cine ll en de Dienst van het sekwester en 
tot de schaclevergoeding van 150 frank 
aan ieder van de verweersters, cle « So
dete cle gerance immobiliere gantoise ll 
en de naamloze vennootschap « Actual 
Gand ll. 

21 Februari 1952. - 16 kamer. - VoOT
zUte1·, H. Bail, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslw.qgeve·r, H. de Olip
pele. - Gelijlcll/.idende conclusie, H. Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. -
PleUers, HH. Van Ryn en della Faille 
<l'Huysse. 

(1) Verbr., 5 Februari 1948 (A1·r. Ye1·M., 
1948, biz. 71; Bull. en PASIC., 1948, I, 80, en de 
nota 2, biz. 81).; 18 Februari 1949 (A1~·; YeTb1·., 
1949, biz. 130; Bull. en PAsrc., 1949, I, 146). 

lc KAMER . ..:_ 22 Fehruari 1952 

1" BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VOR
DERING TO'l' VERGOEDING UI'l' HOOFDE VAN 
EEN ARBEIDSONbEVAL. - 00RZA:~K. - AR
BEIDSOVEREENKOMST. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - ARBEIDSONGEVAL. - EllS TOT 
VERGOEDING. - BETWISTE VERGOEDINGEN. 
- SAMENGEVOEGDE BEDRAGEN DIE 1.000 FR. 
'l'E BOVEN GAAN.- VORDERING INGESTELD V66R 
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 
20 MAAR'r 1948. - BESLISSING VAN DE VRE
DERECHTER IN EERSTE AANLEG GEWEZEN. 

1 o De vo1·cleriny, clam· het slwchtoffe·r vwn 
een wrbeiclsongevwl ot cloor zijn recht· 
hebbenclen ·ingestelcl, tot betwl-ing vwn 
verschillencle ve·rgoecUngen· ove1·eenlcom
st-ig cle swmengeonlen(le 1,()etten betref
jende cle •l)e·rgoecling vwn cle schade 
voo1·tsp1·ttitencle ttit de wrbeiclsongevwl
len, heejt een enige oorzawlc, nawr de 
zin vwn cUt 1.voonl in w·rt-ilcel 23 vwn de 
wet vwn 2.5 Mnart 1876, dit ·is cle nrbeids
overeenlcomst en, clienvol,qens, dient het 
bed1·ag van de ve1·schUlende veTgoedin
gen samengevoegd te 1oorclen om cle wnn
leg te bepnlen (1). 

2° De beslissing vcm cle v·recle1·echte1" over 
een vo·1·aering tot ve1·goecl-ing, v66r de 
inwe·rlc·ingt·recliny van cle wet van 
20 Mcutrt 1948 tot wijz·iy·iny vnn sommiye 
beclragen ·in buryerlijlce en handelsza
lcen cloor een slnchtoffe1· vwn een etr
bei(lsonyeval of door zijn ~·echthebben
den ingestelcl, is slechts 'in ee1·ste wan
leg gewezen, wnnnee·r cle sctmengevoeqae 
bed·ragen vnn cle gevonlerde en betw·1ste 
vergoeclingen 1.000 fm.nlc te boven 
gnan (2). (Bij koninklijk besluit van 
28 September 1931, art. 24, samengeor
clende wetten; koninklijk besluit van 
31 Maart 1936, art. 1; wet van 20 Maart 
1948, art. 3.) 

(BOLLAND, T. DOOllfE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 29 Juni 1949 in l!oger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers; 

Over het enig miclclel : schencling van 
artikelen 3, 21,_ 23, 33 en 27 van de wet 
van 25 Maart 1876 inhouclende cle titel I 
van het voorafgaande boek van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging, 2, 3, 

(2) Dit bedrag is op 2.000 frank gebracht bij 
de wet van 20 Maart 1948, wat betreft de vor
deringen sedert de inwerkin.gtreding van deze 
wet (art. 2 en 3) ingesteld. 
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4 van de wet van 24 December 1903 op de 
vergoeding van de schade voortspruitende 
nit arbeidsongevailen en wijzigende wet
ten samengeschakeld bij koninklijk be
sluit van 21 December 1931, 97 van de 
Grondwet, doordat het beroepen vonnis 
beslist heeft dat de vrederechter van het 
kanton Aubel,· die kennis had gekregen 
van een vordering strekkende tot de ver
·oordeling van de verwerende partij tot de 
schadevergoeding voorzien door de samen
geschakelde wetten betreffende de ver
goeding van de scllade voortspruitencle nit 
de arbeidsongevailen, in eerste aanleg · 
had uitspraak gerlaan alhoewel de dag
vaarrling de aanduiding van het bedrag 
van het grondloon niet vermeldde, en dat 
de rechter bijgevolg niet in staat was het 
bedrag van de eis te lrennen, alhoewel 
deze bepaald kon worden - het bestreden 
vonnis beschouwd hebbende dat de schat
ting van de eis op meer dan 1.000 frank 
door de inleidende dagvaarding volstond 
om de eis voor hoger beroep vatbaar te 
maken om reden dat de eis niet aileen 
strekte tot betulin~; van een rente, maar 
ook van sommen welke de begrafenis, 
genees- en artsenijkundige kosten verte
genwoordigen, berekend vqlgens de voor
schriften van artikelen 2, 3, 4 van de 
wet op de vergoeding van de arbeids
ongevallen, en dat de door de inleidende 
dagvaarding gedane schatting dienvol
gens moest aangezien worden als de klein
ste veroordeling vertegenwoordigend 
welke door aanleggende partij · gevorderd 
was, dan wanneer partijen slechts het 
recht hebben bet geschil te beramen wan
neer de door de wet aangeduide gronden 
niet vermelcl zijn, dan wanneer de wet op 
de arbeidsongevallen de wettelijke gron
clen tot schatting aanduidt, niet aileen 
wat het bedrag van de rente aangaat, 
maar ook wat betreft bet bedrag van de 
begrafenis- en geneeskosten en andere 
welke, in een som geld bestaande, niet 
voor schatting door de partijen vatbaar 
zijn, dan wanneer het door de vre
derechter te Aubel gewezen vonnis dus in 
laatste aanleg werd gevelcl, dan wanneer 
in aile onderstelling, daar het bestreden 
vonnis zijn beslissing aangaande de vat
baarheid voor boger beroep van llet von
nis van de vrederechter slechts gerecht
vaardigd beeft door een schatting gedaan 
door een van de partijen, waarmede het 
hem wettelijk verboden was rekening te 
houden, zijn beslissing de regels betref
fende de bevoegdlleid en de aanleg heeft 
miskend en niet naar de zin van artikel 97 
van de Grondwet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de vordering ingesteld v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
20 .Maarf 1948 tot wijziging van sommige 
bedragen in burgerlijke en handelszaken 

als voor:werp heeft de « geldelijke vergoe
dingen, pensioenen, · kapitaal en andere, 
regelmatig overeenkomstig de wet van 
24 December 1903 verschuldigd », aan aan-. 
leggers, in hoedanigheid van rechthebben
den van het slachtoffer, uit hoofde van 
een ongeval dat op 8 April 194G gebeurde 
en het overlijden van Laurent-Victor 
Doome medebracht; dat het nader be
paalt dat de gevorderde vergoedingen be
staan ,niet alleen in een rente, maar ook 
in bedragen berekend naar de voor
schriften van artikelen 2, 3 en 4, 1°, van 
de wet van 24 December 1903; 

Overwegende dat dit artikel 4, 1°, zo
als bet gewijzigd werd door artikel 2 van 
de besluitwet van 9 Juni 1945, hetwelk 
op de sedert de 1 Januari 1945 gebeurde 
ongevallen van toepassing is, forfaitair en 
onveranderlijk de wegens begrafeniskos
ten versclluldigde vergoeding op een som 
van 2.500 frank bepaalt; 

Over:wegende dat alzo, zonder dubbel
zinnigheid, nit de vaststellingen van het 
vonnis blijkt dat de verschillende onder
delen van de eis dezelfde oorzaak hadden 
naar de zin van dit woord in artikel 23 
van de wet van 25 Maart 1876, dit is 
de beweerde arbeidsovereenkomst, en dat 
de waarde van een dezer onderdelen, 
de vergoeding wegens begrafeniskosten, 
op zich zelve de som van 1.000 frank te 
boven ging ; 

Dat deze vaststellingen wettelijk het be
streden dispositief rechtvaardigen en dat 
de andere alleen door het middel bestre
den redenen dienvolgens overbodig zijn; 

Dat het middel bij gebrek ian belang 
niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; en, gelet op de wet van 20 Maart 
1948 tot aanvulling van de samengeor
dende wetten op de arbeidsongevallen, 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver: 
o6rdeelt aanleggers tot de vergoeding van 
150 frank jegens verweerder. 

22 Februari 1952. - 1e kamer. - V001'
zUter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslaggevM, H. Giroul. -
GeUjkl1ticlencle conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Struye en Delacroix. 

1" KAMER.- 22 Februari 1952 

HUUR. - HUISRUUR. - Ers TOT HERSTEL 
IN RET GENOT, - RECRTER VERPLICHT NAAR 
BILLI.T.KHEID UIT TE SPREKEN. - BEl'ALING 
BETREFFENDE ZO:WEL DE GEGRONDHEID VAN DE 
VORDERING ALS DE :lofODALlTEITEN VAN RET 
RERSTEL. 

Door te bepalen flat cle 1'13Chte·r, bij wie 
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een eis tot hm·stel in het genot, vom·zien 
bij artilcel 22 van de bij beslttit van de 
Regent van 31 ,J a1vua1"i 1949 samengeo·r
dende wetten hondende nitzonde'fings
bepalingen inzalce h·uishmw, aanhangig 
is gemaalct, naar binijkheid uit8preelct, 
le,qt arUkeZ 23 derzelfcle wetten aan de 
rechter op naar billij khe·ia· uit te sp1·e
ken niet en/eel ove'l' cle inoclaUteiten van 
het he1·stel, 1naar oolc over de gegmnd
heid zelve van de eis tot het he·rstel 1n 
het genot (1). 

(RODE EN ROSENWALD, T. PISTERMANS EN DE 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( GRAND BAZAR DE 
LA PLACE SAINT-LAMBERT, LIEGE ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 November 1950 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Over het enig middel : schencling van 
artikelen 22, 23 en 41 van de wetten hou
dende uitzonderingsbepalingen in zake 
huishuur, bij besluit van de Regent cld. 
31 Januari 1949 samengeschakeld, 97 
van de Grondwet, voor zoveel als nodig 
39, paragraaf 1, en 40 van de wet 
van 20 December 1950 houdende uitzon
deringsbepalingen in zake huishuur, door
dat het bestreden vonnis, om het litigieus 
herstel in het genot toe te kennen uit ver
schillende feitelijke elementen afleidt zijn
de het verlaten onder clwang van het panel 
door de echtgenoten Polazeck-Pistermans, 
de aannemelijke aarzeling van verweerster 
Polazeck om de vordering in te stellen, 
met bewezen geheime verstandhouding 
tussen de naamloze vennootschap «Grand 
Bazar ll en gezegde verweerster, het recht 
van deze om het handelsfonds aan die af 
te staan) clat de vorclering gegrond is en er 
bijvoegt « dat vermits de wet echter aan 
de rechter oplegt naar billijkheid uit te 
spreken, de belangen van de geintimeer
den Rosenwald-Rode, cUe zich te goeder 
trouw over de dtaagwijdte van hun rech
ten hebben kunnen vergissen, ook in acht 
dienen genomen; ... dat in de huidige·eco
nomische conjunctuut, het hun misschien 
moeilijk zal zijn om vlug een ander han
delsgebouw in lmur te nemen; dat het 
dus billijk schijnt hun een nogal lange 
respijttermijn te verlenen ll, dan wanneer, 
1 o de rechters over de grond ten minste 
in voldoend uitdrukkelijke bewoordingen, 
het middel niet beantwoord hebben door 
aanleggers bij conclusies hieruit afgeleid 
dat <le billijkheid zich tegen de herstelling 
in het bezit zelve verzette, waaruit volgt 

(1) Raadpl. verbr., 1 December 1949 (A1-r. 
Verbr., 1950, blz. 182; Bttll. en PASIC., 1950, 
I, 199). 

dat de bestreden beslissing niet wettelijk 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Gronclwet), 2° dat krachtens arti
kel 23 van gezegde samengeordende wet
ten de rechter naar billijkheid moet 
uitspreken, niet enkel om de termijn te 
bepalen waarin het goed aan aanlegger in 
herstelling in het genot zal worden terug
gegeven, maar ook om over het princie]} 
zelf van de gevorderde herstelling in het 
bezit uitspraak te doen (schending van 
artikelen 22, 23 en 41 van de boven be
doelde samengeschakelde wetten, 39, para
graaf 1, en 40 van de wet van 20 Decem
ber 1950) : 

Overwegende dat de twee onderdelen 
van het micldel stetmen op de bewering 
clat de rechter slechts de door aanleggers 
bij conclusies ingeroepen beschouwingen 
van billijkheicl heeft beantwoorcl en be
oorcleelcl, naclat hij de aanvraag van de 
verweerster gegroncl had verklaard, welke 
haar herstel in het gehuurde panel vor
dercle, en dienvolgens enkel deze be
schouwingen heeft beoordeeld om de ter
mijn vast te stellen waarin verweerster 
opnieuw in het genot van het verhuurd 
panel moest worden gestelcl; 

Overwegencle dat aanleggers bij conclu
sies staande hielden clat de billijkheicl 
zich tegen het ontvangen van de eis tot 
herstel in het genot verzette omdat, 
enerzijds, het verzuim aan werkdadig op
treden van verweerster, gedurende ver
schillende jaren, niet uit te leggen was en 
omdat, anderzijds, het onjuist was aan
leggers te beroven van de vrucht van hun 
arbeicl waardoor zij een vervallen koop
handel in een andere zeer bloeiende koop
handel veranderd hadden ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
zelf van het vonnis blijkt dat de rechter 
deze beschouwingen heeft beantwoord en 
beoordeeld vooraleer over de gegrondheid 
van de eis tot weder in bezitstelling te 
beslissen; 

Dat het inderdaad verklaart dat de in
activiteit van verweerster onuitlegbaar 
is, vermits zij nog de hoop had haar 
man terug te zien komen uit het concen
tratiekamp waarin de vijand heill opge
sloten had; 

Dat het daarna hierop wijst dat indien 
op het ogenblik van de overdracht de han
del misschien niet zeer bloeiend was, deze 
toestand te wijten was aan de toen door 
de Duitsers jegens de Israelieten gevolgde 
])olitiek, hetzij wegens een kortstondige 
omstandigheid ; 

Dat de rechter, enkel na deze vaststel
lingen, beslist dat de eis tot weder in 
bezit stelling gegrond is, maar aan aan
leggers een langdurige respijtterll'ijn ver-
leent; · 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
rechter over de grond geoordeeld heeft dat 



--__ 1 
/---· 

-319 

de door aanleggers ingeroepen beschou
wingen van billijkheid, in feite, hun ver
zet tegen de eis zelf tot herstelling in het 
bezit niet rechtvaardigden, doch dat zij 
gegrond waren om een lange respijtter
mijn te bekomen; 

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

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

22 Februari 1952. - 1• kamer. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

1• KAMER.- 22 Fehruari 1952 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLlJKE 'ZAKEN. - lNTERESTEN. -
VOORWAARDEN WAARIN ZIJ TOT BEPALING VAN 
DE AANLEG BIJ DE HOOFDSOM DIENEN TE WOR· 
DEN GEVOEGD. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- MISDRIJVEN EN ONEIGENLIJKE MISDRIJ
YEN. - VERGELDENDE INTERESTEN. - BE
STANDDELEN VAN HET NADEEL. - 00RZAAK 
DIE VAN VROEGER DAN DE EIS TOT VERGOEDING 
DAGTEKENT. 

1 o De in teres ten dienen tot bepaling van 
de aanleg bij ae hootasom te wonlen ge
voega, wanneer zij een oorzaalc hebben 
wellce van vroege1· aan cle hootaeis aau
telcent. (Wet van 25 Maart 1876, arti
kel 22.) 

2° Inzake mis(lrijven of oneigenlijke mis
arijven zijn ae vergeldenae interes
ten een bestandaeel van het vemo1·
zaakt nc£{leel en hebben zij, cl'ienvolgens, 
een oorzaak welke, naa1· de zin van (lie 
termen in artilcel 22 van cle wet van 
25 Maart 1876, van vroeger clan cle eis 
tot ve1·goecling dagtekent (1). 

. (DIENST VAN HET SEKWESTER, T. PIRE.) 

ARREST. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 December 1949 door de 
Rechtbank van eerste aanleg· te Hoei ge
wezen; 

.(1) DE PAGE, bd. II, n' 1028; verb1·., 24 Ja
nuari 1924. (Bull. en PASIC., 1924, I, 159) ; 
24 April 1941 (ibid., 194.1, .1, 155) en 4 Novem
ber 194.8 (An·. J1e,·br., 1948, blz. 530; Bull. en 
PASIC., 194.8, I, 609). 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid tegen de voorziening ingeroepen en 
hieruit afgeleid dat de bestreden beslis
sing niet in laatste aanleg gewezen werd : 

Overwegende dat, naar luid van de laat
ste conclusies van eerste verweerder, 
de rechtbank door deze kennis kreeg van 
een vordering strekkende tot de veroor
deling van aanlegger q1£alitate q1£a tot de 
betaling van de som van 25.000 frank met 
de vergoedende interesten sedert 28 Mei 
1943, dag van de buitenbezitstelling van 
de titels; dat aanlegger betwist heeft de 
gevorderde sommen geheel of ten dele ver
schuldigd te zijn; 

Overwegende dat de interesten, die een 
oorzaak hebbtom welke- van vroeger dan 
de eis dagtekent, tot bepaling van de be
voegdheid en de hoogste aanleg (wet van 
25 Maart 1876, art. 22) bij de hoofdsom 
zullen gevoegd worden ; 

Overwegende dat de gevorderde vergoe
dende interesten tot vergoeding strekken 
van een nadeel, waarvan de oorzaak rvan 
v66r 7 Juni 1948 datum van de eis dagte
kent; 

Overwegende dat, vermits het geschil 
over een totale som van meer dan 
25.000 frank ging, het bestreden vonnis 
voor hoger beroep vatbaar was (wet van 
20 Maart 1948, art. 2) ; dat de voorziening 
tegen deze beslissing dienvolgens niet ont
vankelijk is (wet van 25 Maart 1876, arti
kel 19); 

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

22 Februari 1952. - 1• kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vm·slag_qever, H. Fettweis. - Gelijlcl1£t
clende concl1t.sie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. 
Ple-ite·rs, :HH. Resteau en Simont. 

1" KAMER.- 22 Fehruari 1952 

1o VERKOOP. - 0VERDRAOHT VAN EEN 
HUUROVEREENKOMST DOOR DE HUURDER. -
BEHELS'l' OVERDRACliT VAN EEN SCHULDVOR
DERINGSREOHT. 

2° VERKOOP. - OVERDRACHT VAN SCHULD· 
VORDERING. - ARTIKEL 1690 VAN HET BUR
GERLIJK '\>VETBOEK. - VAN TOEPASSING OP 
DE OVERDRACHT VAN HUUROVEREENKOMST. 

3° VERKOOP. - Ov~JRDRACHT VAN SOHULD
VORDERING. - GEBREK AAN BETEKENING AAN 
DE OVERGEDRAGEN SCHULDENAAR. - ERKEN
NING Y AN HET BESTAAN VAN DE OVERDRAOH'l' 
DOOR DE SCHULDENAAR OF EEN ·ANDERE DERDE. 
- WIE DE OVERDRACHT ERKEND HEEF'f KAN 
HET GEBREK AAN BETEKENING NIET. MEER IN
ROEPEN. 
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4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJ"KE ZAKEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP EEN DISPOSITIEF 
VAN HET 13EROEPEN VONNIS 13EVESTIGEND. 
- NOCH VERWIJZING NAAR DE MOTIEVEN VAN 
DE EERSTE R.ECHTER, NOCH EIGEN MOTIEV~JN. 

- Bli:SLISSING NIET GEMOTIVEEiW. 

1°. De oveTd·racht van een lw.umveTeen
T•omst door de -huurdet·, behelst een 
oveTdracht van het schulclvot·deTin,qs
recht van de hum·det· teyen de vet·hum·
der (1). 

2° At•tilcel 1690 van het B~wyerlijlc Wet
boelc, dat de voorwaat·den bepaalt, 
welke vereist zijn opdat cle ovememet· 
van een schuldvot·deTing het bezit ver
lcTijge ten opzichte 'Van det·den, en na
melijlc van de ovet·gedragen schulcle
naat·, is van toepassing op de over
dracht van een huttt·ove,reenlcomst doot· 
de huunZet· (2) . 

3° Het gebrelc aan naleving van de t·echts
vormen vom·zien bij at·tilcel 1690 van 
het Burgerlijlc Wetboelc kan niet mem· 
ingemepen wot·den dom· de ovet·gedra
yen schuldenaat·, noch door elk andere 
derde, die, zelfs op stilzwijgende doch 
op zelcet·e wijze, het bestacm van de ovet·
dracht van de sch~tldvonlet·ing m·lcend 
heeft (3). 

4° Is niet gemotiveet·d de beslissing van 
de t·echter in hoget· beroep, die een clis
positief van het bemepen vonnis be
vestigt, zonder naar de motieven van 
dit vonnis te vet·wijzen en zonclet· eigen 
motieven in de plaats ervan te stellen. 
(Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CC A L'INNOVATION ll, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP cc LABORATOIR.ES 
FRANDEL ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 November 1949 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1600 van het Burgerlijk Wet
boek, 1101, 1102, 1104, 1709, 1717, 1719, 
1720, 1728 van hetzelfde wetboek, 97 van 
de Grondwet alsook van artikelen 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek tot in
richting van het geloof dat aan de akten 
dient gehecht (in onderhavig geval de door 
aanlegster voor de rechters over de grand 
genomen conclusies), doordat het bestre
den vonnis ten onrechte beslist heeft 

(1) en (2) Raadpl. DE PAGE, bd. III, n' 382, 
en bd. IV, n' 738, A; PLANIOL en RrPERT, 
bd. VII. n' 1119. 

(3) Raadpl. verbr., 10 Juni 1909 (Bull. en 
PAsrc., 1909, I, 309); verbr. Fr., 17 Februari 

dat de litigieuze huurovereenkonrst doo1· 
de oorspronkelijke verhuurster aan de 
heer Marcel E'abrique, en later aan eerste 
verweerster geldig overgedragen was ge
weest, en, bijgevolg, het verzoek van de 
hand heeft gewezen voor zoveel het als 
voorwerp had de uitdrijving van gezegde 
verweerster te doen bevelen, wegens· .het 
betrekken zonder titel noch recht van het 
litigieus onroerend goed, door staande te 
houden, Olli het door aanlegster in verbre
king bij conclusies afgeleid middel te ver
werpen, dat de beweerde overdrachten, wa
ren zij zelfs door de huurovereenkomst 
toegelaten, in alle onderstelling tegen 
haar niet konden ingeroepen worden cc bij 
gebreke, als zijnde een overdracht van 
schuldvordering, overeenkonrstig arti
kel1690 van het Burgerlijk Wetboek aan 
aanlegster betekend te zijn geweest >>, dat 
de litigieuze verrichtingen de cc overdrach
ten van schulden » zouden uitgemaakt 
hebben, de bestreden beslissing tevens 
zowel de aard van de huurovereen
komst, en de wederzijdse rechten en ver
plichtingen welke zij respectievelijk ten 
voordele en ten laste van de contracteren
de partijen medebrengt als de draagwijdte 
van de door aanlegster genomen conclu
sies miskennende (schending van de ver
schillende bepalingen in het middel be
doeld), en doordat, anderzijds, de door de 
rechtbank aangehaalde redenen, om de 
litigieuze verrichtingen tegen aanlegster 
te kunnen inroepen in zover zij zogezegde 
cc QVerdrachten van schulden » uitmaken, 
met onsamenhang en tegenstrijdigheid 
behept zijn; dat inderdaad, alhoewel 
vaststellende dat aanlegster niet in. de be
weerde ovetdrachten heeft toegestemd, 
het vonnis desniettemin verklaart dat een 
overdracht van schuld tegen de schuld
eiser slechts kan ingeroepen worden 
cc voor zoveel deze daarin toegestemd 
heeft » ; dat deze klaarblijkelijke strijdig
heid in feite met een gebrek aan motive
ring gelijk staat (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

Overwegende, gewis, dat het vonnis 
ten onrechte beschouwt dat de overdracht 
van een huurovereenkomst geen over
dracht van schuldvordering uitmaakt en 
dienvolgens niet onder toepassing van ar
tikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
valt; dat de overdracht van een huur
overeenkomst inderdaad de overdracht 
van het schuldvorderingsrecht van de 
huurder tegen de verhuurder behelst; 

Maar overwegende dat, indien arti-

1874 (D. P., 1874, 1, 281) en 6 Februari 1878 
(ibid., 1878, 1, 275)_ en het verslag van de heer 
ra,adsheer Cuniac v66r dit laatste arrest. Zie 
verder de nota 3 o11deraan huidig arrest (Bull. 
en PASIC., 1952, I, 367). 
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Irel 1690 van het Burgerlijlr Wetboelr de 
derden en onder meer de overgedragen 
schuldenaar beschermt, de derde die op 
dezelfde stilzwijgencle doch zelrere wijze 
het bestaan van de overclracht erlrend 
heeft het gebrelr aan naleving van de 
bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wet
hoek ,>oorziene rechtsvormen tegen de 
overnemer niet meer kan inroepen ; 

Overwegende dat uit het bestreclen von
nis volgt dat aanlegster ten onrechte het 
bestreden vonnis verwijt beslist te heb
ben dat, voor het instellen van haar vor
dering tegen verweerder's, zij cle over
dracht van de in het middel bedoelde 
huurovereenkomst had goedgekeurd; 

Dat deze laatste beschouwing wettelijk 
het dispositief rechtvaardigt dat ver
klaart dat de overdracht aan aanlegster 
kan tegengesteld worden, niettegen
staande het gebrek aan naleving van de 
bij voormeld artikel 1690 van het Burger
lijk Wetboek voorziene rechtsvormen; 

Dat het middel, daar het slechts een 
overboclig motief van het vonnis bestrijclt, 
dienvolgens, bij gebrek aa;n belang, niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 97 van cle Gronclwet, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk W etboek tot 

. inrichting van het geloof dat aan cl~ ak
ten client gehecht (in onclerhavig geval, 
cle regelmatig door aanlegster voor de 
rechters over de grond genomen conclu
sies), doordat het bestreden vonnis, door 
in al hare beschikkingen de beslissing 
waarvan hoger beroep te bevestigen en 
bovendien, door te verklaren alle andere, 
verdere of strijclige conclusies als onge
grond te verwerpen, impliciet doch zeker 
de eisen van aanlegster in verbreking 
heeft verworpen strekkende onder meer 
1 o tot veroordeling van de eerste verweer
ster tot betaling van verscheiclene sam
men ten titel van schadevergoeding we
gens bewoning ; 2° tot het bevelen van de 
uitdrijving· van tweede verweerder in ver
breking voor zoveel hij thans de ge
huurde plaatsen zonder titel noch recht 
ten gevolge van een door de eerste ver
weerster onregelmatig toegestane over-· 
dracht van huurovereenlromst zou betrek
ken; 3° in bijlromende orde, en voor het 

. geval waarin de hoedanigheid van huur
~er behoorlijk in haren hoofcle zou worden 
bewezen, tot verbreking van de huur
overeenkomst ten naelele van eerste ver
weerster, om, in weerwil van de in de 
huuroven)enkomst vervatte bedingen, 
deze aan tweede verweerder overgedra
gen te hebben, zonder, ware het zelfs 
impli,ciet, de middelen naar feite of naar 
rechte te beantwoorden waarbij aanleg
ster deze onderdelen van de eis beweerde 
te rechtvaardigen en de beslissing te dien 
opzichte te motiveren : 

VERBR., 1952. - 21. 

Overwegende dat uit het bestreden von~ 
nis en uit de regelmatig overgelegde stuk
ken blijkt dat aanlegster, v66r de rechter 
over de grond, de eerste in het middel be· 
doelde aanvraag hierop steunde dat de 
ten voordele van eerste verweerster geda
ne overdracht van de huurovereenkomst 
door de huurovereenkomst verboden was 
en, in alle geval, tegen aanlegster niet 
kon worden ingeroepen wegens tekort
koming aan de bij artilrel 1690 van het 
Burgerlijlr Wetboek voorziene rechtsvor
men; dat zij cle tweede en derde eisen 
steunde op het bestaan van een nieuwe 
overdracht van huurovereenkomst, dit
maal door de eerste verweerder ten be
hoeve van. de tweede verweerder toege
staan; 

Overwegende, met betrekking tot ~e 
eerste aanvraag, dat, door vast te stellen 
dat de ten behoeve van eerste verweer
ster gedane overdracht van de huurover
eenkomst <loor de huurovereenkomst toe
gelaten was en terecht door de eerste 
rechter als door aanlegster belrrachtigd 
beschouwd werd, het vonnis de verwer
ping van deze eis gemotiveerd heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Overwegende. dat de eerste rechter de 
ontzegging van de tweede en derde eisen 
had gerechtvaardigd door de beschouwing 
dat het. bewijs van een overdracht van de 
huurovereenlromst door eerste verweer
ster aan tweecle verweerder niet was in
gebracht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het dispositief van het beroepen vonnis' 
bevestigt maar. dat het omtrent dit punt 
verzuimt, zowel naar de door de eerste 
rechter opgegeven grond te verwijzen als 
een eigen motief in de plaats er van te 
stellen; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak doet : 1 o over de door aanlegster 
ingestelde aanvraag tot · uitdrijving van 
verweerder Boris Becker uit de gehuurde 
plaatsen; 2° over het verzoelr om ten na
dele van verweerder naamloze vennoot
schap « Les Laboratoires Frandel Jl, de 
verbreking van de huurovereenkomst te 
bekomen, verzoelr welk door aanlegster 
op een overdracht van de huurovereen
komst door verweerster aan verweerder 
Boris Becker gegrond is ; 3° over de kos
ten ; verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op cle kant van de gedeeltelijk ver
nietigcle beslissing; veroorcleelt verweer
clers naamloze vennootschap « Les Labo-
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ratoires Frandel >> en Boris Becker tot de 
helft van de kosten, de kosten van de uit
gifte van het gedeeltelijk vernietigd von
ills daarin begrepen, het overige ten laste 
van aanlegster blijvende; verwijst de 
zaak alzo beperkt naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel in hoger beroep 
uitspraak doende. 

22 Februari 1952. - 1 e kamer. - Voo1·
zitter en ve1·slaggeve1·, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjlcluidencle 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvoeaat - generaal. Pleite1·, 
H. Simont. 

2" KAMER. - 25 Februari 1952 

1 o VEJRKEER. - ONGEVAL. - OnNCLUSlES 
VAN DE BEKLAAGDE AANVOEBEND DAT RET ON
GEVAL AAN DOOR EEN ANDERE WEGGEBRUIKER 
OP DE WEGCODE BEGANE INBREUKEN TE WIJTEN 
IS. ARllEST VASTGESTELD DAT BE
KLAAGDE INBREUK OP ARTIKEL 54 VAN DE 
WEGCODE GEPLEEGD HEEFT. -ARREST VAST
STELLEND DAT DIE FOUT RET ONGEVAL VEROOR
ZAAKT HEEFT EN DAT DE TEGEN DE ANDERE 
WEGGEBRUIKER AANGEVOERDE MISDRIJVEN DE 
BEKLAAGDE NIET VAN DE HEM DOOR VOORMELD 
ARTIKEL 54 OPGELEGDE VERPLICHTJNG ZOU· 
DEN ONTSLAGEN HEBBEN. - P ASSEND ANT
WOORD. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOJVIST ONTSTAAN). 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE YORDE
RING. - MISDRI.JF DOOR DE BEKLAAGDE GE
PLEEGD. - 00RZAAK VAN RET ONGEVAL. -
FOUT VAN EEN DERDE. - BEKLAAGDE NIETTE
MIN TOT GEHELE HERSTELLING VAN DE SCHADE 
JEGENS RET SLACHTOFFER ,GEHOUDEN. 

1 o Beantwoonlt op passende tvijze de con
cl1tsies waa1·bij belclaagde aanvoert 
dat een ve1·lcee1·songeval te wijten is 
aan een verborlen overstclren en een 
overdreven. snelheid, inbre1tlcen die een 
amle1·e we.qgebntilcer zott gepleegd heb
ben, het a1-rest van veroordeling dat, 
uitspraak doende over de pubUelce vor
de?·ing, vaststelt dat de belclaagde in
b?·ettlc op a1·tilcel 54 van de Wegcode ue
pleegd heeft, dat die tout het ongeval 
veroo1·zaalct heett en dat rle gebettr/.ijk 
door een andere weggebntilce1· gepleegde 
misdr'ijven de belclaagde niet van de 
hem door voormeld artilcel 54 opgelegde 
verplichting zouden ontslagen heb
·ben (1). 

2° Wanneer het door hem geplcegde m·is
dr·ijf de doo1· de btwgeTlijlce 1Jartij ge
leden scharle vem01·zaakt heeft, is de 

(1) Verbr., 14 Februari 1949 (A,-,·. T'erb1·., 
1949, biz. 124; Bull. en PASIC., 1949, I, 140). 

belclaagde, jegens het slachtotter, tot 
.rtehele he1·stelling van de schade gehou
den zelfs zo rle schade oolc samenlotJOnde 
fonten van een rlenle tot oorzaalc lca:n· 
hebben (2). (Burgerlijk Wetboek, arti
kelen 1382 en 1383.) 

(NICOLAAS, T. DRIJS.) 

ARREST. 

Hl<JT HOJP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : sehencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreden arrest de door aanleggers voor 
het Hof genomell eonclusies niet heeft 
beantwoord : 

Overwegencle d;tt aanlegger, in ZIJn 
v66r het hof van beroep genomen eonclu
sies, deed gelclen : 1° dat Vall Heeke, met 
wiens voertuig hij op de Barthelemylaan 
te Brussel in botsing is gekomen, nage
lateu had bij het naderen en bij het over
steken van een splitsing, aansluiting of 
kruising uiterst reehts van de steenweg · 
te rijclen; 2° clat zo Van Heeke links heeft 
gereden het waarschijnlijk was om een 
ancler weggebruiker, Tobbaek, voorbij te 
steken, hetgeen een font uitmaakte, claar 
het verboclen is op een splitsing, aanslui
ting of kruising voorbij te steken; 3° dat 
in de onderstelling clat door zijn beweging 
naar links Van Heeke de wagen van 
Tobbaek heeft willen vermijden, die voor 
hem vertraagcle, zulks zou bewijzen dat 
hij deze van te cliehtbij volgcle en zijn 
snelheid niet derwijze geregeld heeft dat 
hij voor zieh een voldoencle ruimte be-. 
hielcl om zijn voertuig voor een hindernis 
tot stilstand te brengen ; · 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de verkeersovertreding van 
cle gebruiker van de hoofdweg de aan de 
gebruiker van de seeundaire weg door 
artikel 54 van het koninklijk besluit van 
1 ]'ebruari 1934 opgelegde verpliehting 
niet opheft; 

Overwegencle dat die vaststelling een 
passend antwoord op de door aanleggers 
in Yerband met de publleke vordering ge
nomen eonelusie uitmaakt ; 

Dat het miclclel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het tweede micldel : sehending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat, er 
toe verzoeht cle beklaagde vrij te spreken 
om reden dat het ongeval veroorzaakt 

(2) Verbr., 23 Januari 1950 (A1-r. Ye1·br., 
1950, biz. 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 352, en 
de nota 1, biz. 353). 
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werd door de door Van Heeke begane fou
ten, namelijk : de fout, bij het naderen of 
het oversteken van een splitsing, aan
sluiting of kruispunt, nagelaten te hebben 
de uiterste reehterkant van de rijweg te 
hebben gehouden of zelfs eenvoudig weg 
de fout meer links te hebben gereden dan 
getuige Tobbaek het gedaan had, de fout 
Tobbaek ter hoogte van een splitsing, aan
sluiting of kruising te hebben willen voor
steken en de font verzuimd te hebben 
zijn snelheid derwijze te regelen dat hij 
voor zieh een voldoencle vrije ruimte be
hield om zijn voertuig vom· een hindernis 
tot stilstand te lnmnen brengen, het hof 
van beroep, in het bestreden arrest, die 
besluiten heeft beantwoord met tegenstrij
dige, duistere en dubbelzinnige besehou
wingen, welke het Hof van verbreking 
niet toelaten zijn toezieht uit te oefenen, 
wat gelijkstaat met een gebrek aan rede
nen, eerste onderdeel : een tegenstrijdig
heid bestaande tussen de besehouwing van 
het arrest volgens welke « de verkeers
overtreding van de gebruiker van de 
hoofdweg cle aan de gebruiker van de 
seeundaire weg door artikel 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
opgelegde verpliehting niet opheft ))' be
sehouwing welke medebrengt dat Van 
Heeke, gebruiker van de hoofdweg, ze
kere fouten heeft begaan of heeft kun
nen begaan, en de besehouwing van het 
vonnis van eerste aanleg (welke het ar
rest heeft overgenomen) volgens welke 
geen enkele font door ene van de burger
lijke partijen begaan werd, tweede onder
deer- : de besehouwingen van het arrest 
laten niet toe na te gaan of het hof ge
oordeeld heeft dat Van Heeke de tegen 
hem aangevoerde fouten niet heeft be
gaan, dan wel geoordeeld heeft dat die 
begane fouten niet met het ongeval in 
verband van oorzaak tot gevolg zijn; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de in het middel be

doelde passus van het bestreden arrest 
moet worden uitgelegd in die zin dat zelfs 
in de veronderstelling dat Van Heeke, 
gebruiker van de hoofdweg, een verkeers
overtreding zou hebben begaan, die om
standigheid Nicolaus, gebruiker van de 
secundaire weg, niet van cle hem door ar
tikel 54 van de Wegeode opgelegde ver
pliehting zou ontslagen hebben; dat het 
hof van beroep niet beslist dat Van Heeke 
werkelijk enige overtreding heeft begaan; 
dat het integendeel, bij overneming van 
de beweegredenen van de, eerste rechter, 
aanneemt dat geen schnld aan de aanrij
ding in hoofde van Van Heeke is bewe
zen; 

Dat daaruit volgt dat de beweerde te
genstrijdigheid tussen cle motieven van 
het bestreden arrest niet bestaat; 

Over het tweecle onderdeel : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
zieh aansluitend bij de beschouwingen 
van de eerste reehter volgens welke geen 
font in hoofde van een van de burgerlijke 
partijen bewezen is, op ondubbelzinnige 
wijze heeft beslist dat er geen bewijs van 
de tegen Van Heeke aangevoerde fouten 
bestond; 

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

En overwegende dat de substantH~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
formaliteiten werden nageleefd en dat de 
genomen beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Wat betreft de beslissing over de bur
gerlijke vorderingen : 

I. Aangaande de vordering· van Juliette 
Wauters : 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
aan Juliette Wauters slechts een provisie 
van 19.741 fr. 50 toekent en vooraleer ver
der recht te doen een deskundige aanstelt 
om de burgerlijke partij opnieuw te on
derzoeken; dat die beslissing vreemd is 
aan een gesehil betreffende de bevoegd
, heid en niet definitief is in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van strafvor
dering; dat de voorziening dienvolgens 
niet ontvankelijk is; 

II. Aangaande de vordering van Frans 
Brijs : 

Over cle hiervoren uiteengezette midde
len: 

Overwegende dat uit de verwerping 
van het eerste middel blijkt, dat eerste 
aanlegger een font heeft begaan die de 
door de burgerlijke partij Brijs geleden: 
sehade veroorzaakt heeft ; 

Dat dienvolgens de middelen, welke 
aan alle door Brijs begane font vreemd 
zijn, op de beslissing over -de vordering 
van die partij geen invloed kunnen heb
ben; 

Om cleze reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

25 Februari 1952. - 2" kamer. - Voo1'
z£tter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1', H. Smetrijns. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termieourt, 
eerste advoeaat - generaal. Pleite1', 
H. Lefevre-Valentin (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER.- 25 Februari 1952 

:to REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- AR
REST ALLEEN DE SUBSIDIAIRE BETICHTING 
AANJ'oiE~IEND. -ARREST OP TMPLICIETE WIJZE 
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VAS'l'STELLEND DAT DE HOOFDBF;TICHTING 1\IET 

AANGENOMEN WERD. 
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. 

STRAFZAKEN. - ARREST VERSCHILLENDE 
BLADEN BEDRAGEND. - 0NDER1'EKENING OP 
HET LAATSTE BLAD DOOR DE REOHTERS DIE 
HET ARREST GEWEZEN HEBIJEN. - BLADEN 
EEN GEHEEL UITMAKEND. - ARHEST REGEL

MATIG. 

So DOUANEN EN AOCIJNZEN. - :Mrs
DRIJF. - VORDERING VAN HET IJEHEER. -
1\tliDDEL HIERUIT A~'GELEID DAT HET BEHEER, 
HEBIJENDE MET SOMMIGE VERDACHTEN EEN DA
DING GESLOTEN, ZIJN VORDERING VOOR HET 
GEHEEL TEGEN DE ANDERE VERDAOH'IEN NIET 
MOCHT HANDHAVEN. - 1\tliDDEL DAT NIET VOOR 
DE EERS'l'E MAAL YOOR HET Hm' MAG WOR
DEN YOORGESTELD. 

1 o Door cle s·ubsicUaire betichting alleen 
aan te nernen, stelt het an·est op irn
pUciete wijze vast clat cle hoofclbetich
ting niet bewezen is. 

2° Is regelrnMig het in een strafzaalc ge
wezen arrest, clat; ctlhoe~vel verschil
lencle blaclen bedra.gencl, alleen op het 
laatste blad cloor ae rechters clie het 
ttitgesprolcen hebben ondertekena is, 
ind·ien die blaclen voo1·Tcornen als een ge
heel uitrnalcende (1). (Wet van 18 Juni 
1869, art. 164.) . 

S0 Mag niet voor de ee1·ste maal v66r het 
Hot worden voorgestela, het rniddel 
hieruit afgeleid clat het beheer van 
financien, vervolgende partij, clam· met 
somrnige verdcwhten een dading te heb
ben aangeyaan, zijn vordering voor het 
geheel tegen de anaere verdachten niet 
mocht handhaven. 

(VAN CAUTER, T. BELGISOHE STAAT, 
BEHEER VAN DOUANEN EN AOOI.JNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 October 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 66 en 67 
van het Strafwetboek, doordat het bestre
den arrest: 

a) Eerste onderdeel : niet bepaalt hoe 
aanlegger als dader of medeplichtige 
aan de hem ten laste gelegde feiten heeft 
deelgenomen ; 

b) Tweede onder·deel · : aileen over de 
subsidiaire betichting uitspraak doet zon
der over de hoofdbetichting te beslissen; 

c) Derde onderdeel : aanlegger wegens 
deelneming aan al de feiten van de betich
t,ing veroordeelt clan wanneer het er op 
wijst clat beklaagde aileen in het ver-

(1) Raadpl. verbr., 8 December 1947 (Arr. 
Verbr., 1947, biz. 399; Bull. en PAsrc., 1947, I, 

voer van tachtig kisten whisky is betrok
ken, en alzo zijn dispositief op onvol
doende wijze motiveert of dit grondt op 
tegenstrijc1ige redenen welke met een ge
brek aan motieven geli.ik staan : 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat, bij verwijzing naar de ver
meldingen van het beroepen vonnis, het 
bestreden arrest de deelneming van aan
legger in de bewoordingen zelf van artil;:e
len 66 en 67 van het Strafwetboek om
schrijft; dat het daarna de door aan
legger gepleegde feiten bermalt die zijn 
deelneming in de aangenomen misclrijven 
uitmaken; 

Overwegencle, wat het tweede onderdeel 
aangaat, dat, door een subsicliaire be
tichting aileen aan te nemen, het bestre
den arrest noodzakelijk vaststelt dat de 
hoofdbetichting niet bewezen is; 

Overwegencle eimlelijk, dat het arrest 
niet beslist da t de aanlegger aileen in het 
vervoer van 80 kisten .fiessen whisky be
trokken is; dat het vaststelt dat aanleg
ger deze deelneming heeft bekend, maar 
dat andere bestandclelen van het onder
zoek zijn schuld aan al de aangenomen 
feiten bewijzen; dat geen enkel van de 
onclerclelen van het miclclel kan aangeno
men worden; 

Over het tweede midclel : schending van 
artikelen 164 van de wet van 18 .Tuni 1869 
en 97 van de Grondwet, doorclat de mi
nuut van het bestreden arrest door de 
voorzitter en de raadsheren op het laatste 
blad slechts is onclertekencl, clan wanneer 
zij verschillende niet getekende bladzijden 
bedraagt waarvan de verzendingen niet 
goedgekeurcl zijn, clerwijze dat deze blad
zijden dienen verworpen als niet deel uit
makende van het arrest, dat dus als on
voldoende gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door de voorzitter en de raadsheren die 
het gewezen hebben alsook door de grif
fier ondertekend is; 

Dat de doorhaling van de vernietigcle 
lijnen en woorden goedgekeurd is ge
weest; 

Dat geen wetsbepaling de onderteke
ning door de rechters van elk blad van de 
minuut van een vonnis oplegt, wanneer 
de bladen van deze minuut als een geheel 
uitmakende voorkomen; 

Dat het eerste onderdeel naar recht 
faalt en het tweecle ondercleel in feite niet 
opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid hieruit 
dat het vervolgend beheer, v66r de debut
ten in eerste aanleg en zelfs tijclens de 
rechtspleging in hoger beroep, met som
mige verdachten een dading heeft geslo-

525) en 5 Juli 1948 (Arr. T'erb1·., 1948, blz. 373; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 432). 
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ten zonder het bedrag er van aan te dui
den, dan wanneer,.luidens artikel1210 van 
het Burgerlijk Wetboek, het schuldeisend 
beheer alzo een verdeling van de schuld 
heeft toegestaan en slechts zijn solidaire 
vordering tegen de in zake gebleven ver
dacllten llandhaaft mits aftrek van het 
aandeel van de schuldenaars die het van 
de hoofdelijkheid ontslagen heeft : 

Overwegende dat het middel aan de 
recllter over de grond niet werd onder
worpen en dat het, vreemd aan de open
bare orde. zijnde, voor de eerste maal v66r 
het Hof van verbreking niet mag voorge
steld worden ; 

Dat llet dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 21, 22, 26 van de wet van 
17 April 1878, doordat, moest men zelfs 
aannemen dat de inbreuk op 17 November 
1945 gepleegd werd, de verjaring van de 
publieke vordering door llet proces-ver
baal van 4 November 1948 niet is kunnen 
gestuit worden, daar dit proces-verbaal 
binnen de vijf dagen niet ne varietur gevi
seerd noch in afschrift aan de overtreder 
overgemaakt werd, en dienvolgens maar 
als een loutere inlicllting kon gelden en 
niet als een akte welke de verjaring 
stuitte : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal van 4 November 
1948 en uit · zijn bijlagen blijkt dat, over
eenkomstig artikel 1 van de wet van 
28 December 1912, gezegd proces-verbaal 
regelmatig ne varietur geviseerd werd en 
dat een ufschrift er van, op 6 November 
1948, bij aangetekend schrijven aan de 
aanlegger overgemaakt werd ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende, voor het overige, dat de 

voorziening slechts feitelijke beschouwin
gen inroept ; 

Dat het Hof onbevoegd is om er van 
kennis te nemen ; 

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

Om deze redeneil, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

25 Februari 1952.- 2" kamer.- Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bayot. - Gelijlcluidende aonclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Wil
mots (van de Balie te Antwerpen). 

(1) Raadpl. verbr., 8 Juni 1951 (Arr. Verbr., 
1951, blz. 594; Bull. en PAsrc., 1951, I, 690). 

(2) Verbr., 6 Maart 1950 (Arr. Ve1·br., 1950, 
blz. 436; Bull. en PAsrc., 1950, I, 464, en de 

2" KAMER.- 25 Fehruari 1952 
1° RECHTERLIJKE INRICHTING. -

00RRECTIONELE RECHTBANK. - MACHT VAN 
DE RECHTBANK OM EEN PERSOON ALS GRIFFIER 
AAN TE STELLEN. - GEEN VASTSTELLING OAT 
DIE PERSOON DE WETTELIJKE VEREISTEN VER
VULT. - BESLISSING DOOR DE RECHTBANK 
GEWEZEN. - 0NWETTELIJKE BESLISSING. 

2° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - 0NWETTELI.TKE SAMENSTEL
LING VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. -
0NREGELMATIGHEID NIET V66R HET HOF VAN 
BEROEP OPGEWORPEN. - HoF VAN BEROEP 
HEBBENDE DE NIETIGHEID OVERGENOMEN. -
MIDDEL DAT V66R liET HOF VAN VERBREKING 
VOORGES'l'ELD OF DOOR DIT HoF AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN KAN WORDEN. 

1° Is onwettelijlc de beslissing gewezen 
door een aMTeationele 1·eahtbanlc, waar 
een aangestelde grijJier dee! uitmaalcte 
van de zetel, tvanneer noah uit de be
slissing, noah uit het zittingblad blijlct 
dat die persoon, beambte genoemd. Bel!! 
·is, ten minste een en twintig jaar 0~/.d 
is en de aan de openbare ambtenaren 
opgelegde eed atgelegd heett (1). (Wet 
van 18 Juni 1869, art. 207.) 

2° Is ontvanlcelijlc en mag zelts ambts
halve door het Hot opgeworpen worden, 
alhoewel het v661" de 1·eahter over de 
grand niet voorgesteld werd, het middel 
uit een onregelmatige samenstelling van 
de aorreationele 1·eahtbanlc atueleid, 
wanneer het hot van beroep, do01· naar 
de motieven van het beroepen vonnis 
te · verwijzen, deze om·egelmatigheid 
overgenomen heett (2) • 

(THIELEN, T. SWOLFS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 October 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikelen 158 en 
207 van de wet van 18 Juni 1869 op de 
rechterlijke inrichting : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
gedeeltelijk een op 12 December 1950 door 
de Correctionele Rechtbank te Hasselt 
gewezen vonnis bevestigt en naar de over
wegingen van de eerste rechter verwijst; 

Dat, volgens de eensluidende vermeldin
gen van gezegd vonnis en van de zitting
bladen, de beer G. Lambrechts, << beambte, 
geassumeerd griffier volgens de wet>>, 
deel uitmaakte van de zetel; 

nota); zie ook verbr., 26 Juni 1950 (Arr. 
Verbr., 1950, biz. 658; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 751). 
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Overwegencle dat dergelijke vermelding 
niet toelaat na te gaan of de rechtbank 
zich de heer Lambrechts als griffier heeft 
toegevoegd overeenkomstig de door het 
voormeld artikel 207 gestelde voorwaar
den; 

Dat zij immers niet doet blijken dat 
voornoemde persoon Delg en ten minste 
een en twintig jaar oud is en dat hij de 
aan de openbare ambtenaren opgelegde 
eed vooraf in de handen van de rechtbank 
heeft afgelegd ; 

Overwegende dat de samenstelling van 
de rechtscolleges van openbare orde is; 

Dat de regelmatigheid er van blijken 
moet uit de vaststellingen van het vonnis 
zelf, gebeurlijk door deze van het zitting
blad aangevuld ; 

Overwegende dat, verre van de nietig
heid van het beroepen vonnis, voort
vloeiende uit het gebrek aan bewijs van 
de regelmatige samenstelling van de recht
bank in te roepen en dienvolgens dit von
nis te niet te doen, zoals hij er toe ge
houden was, de rechter in hager beroep 
de nietigheid van gezegd vonnis heeft 
overgenomen en aldus de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Aangaande de beslissing over de burger
lijke vorderingen : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking van de beslissing over de bur
gerlijke vorderingen medebrengt ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

25 Februari 1952.- 2• kamer.- Voorzit
ter, H. "routers, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Belpaire. - Gelijlclnidende concln
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-genel'aal. 

2• KAMER.- 25 Februari 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - NoCH 
SCHRIFTELIJKE, NOCH MONDELINGE CONCLU
SIES. - 0NGETEKENDE NOTA. - RECHTER 
NIET GEHOUDEN ZE TE BEANTWOORDEN. 

De 1·echter is niet gehottden een tijdens 
de debatten neergelegde ongetelcende 
nota te beantwoorden, wannem· noch tt'it 
het arrest, noah ttit het proces-verbaal 

van de terechtzitting blijkt dat schrif
telijlce of mondelinge conclttsies gena
men we1·den. 

(VEKEMANS, T. BOECKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 9 November 19M door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het enig middel, schending van ar
tikel 97 van de Grondwet en van de rech
ten van de verdediging, doordat het 
bestreden arrest de middelen, door eisers 
mondeling v66r het hof van beroep aange
voerd en samengevat in een op de terecht
zitting neergelegde nota, niet heeft in
gewilligd of althans ze verworpen heeft 
door een niet gemotiveerde beschikking, 
beperkt tot de algemene formule van be
vestiging van het beroepen vonnis : 

Overwegende dat nit geen aan het Hof 
overgelegd bescheicl blijkt dat eisers voor 
het hof van beroep schriftelijke conchi
sies zouden hebben genomen; 

Overwegende dat het bewijs van het 
bestaan en van de inhoud van mondelinge 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies evenmin nit het proces-verbaal van· 
de enige terechtzitting van dat rechts
college, of nit het arrest blijkt; dat het 
een en het ander slechts vaststellen dat de 
betichten in hun middelen van verdedi
ging ontwikkelcl door M• Jean Ost, advo
caat werden gehoord; 

Overwegende, eindelijk, dat zo welis
waar de ongetekende nota, welke in het 
middel wordt bedoeld, zich in de bundel 
van de procedure bevindt, geen enkele 
wetsbepaling de rechter oplegt dergelijke 
nota te beantwoorden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substanW~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordelingen overeen
komstig de wet zijn; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat eisers geen bijzonder 
middel aanvoeren en dat het Hof er van 
ambtswege geen inroept ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt ieder van de eisers 
tot de helft van de kosten. 

25 Februari 1952. - 2• kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag 
gever, H. Belpaire. - Gelijlclnidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de 'J'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 
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2c KAMER.- 25 Fehruari 1952 

10 WEGENIS. - KONINKLI.fK BESLUIT TOT 
HET OPMAKEN VAN EEN PLAN VAN AANLEG BE
SLUITEND. - BESLUI'l'WET VAN 2 DECEMBER 
1946. - AANVRAAG OM TOELATING TOT HE'L' 
UITVOEREN VAN WERKEN. - TERMIJN BINNEN 
WELKE DE MINISTER Y AN OPENBARE WERKEN 
UITSPRAAK :hWET DOEN. -~ AANVANG VAN DIE 
TERMIJN. 

2o WEGENIS. - KONINKLIJK BESLUIT TOT 
HE'f OPMAKEN VAN EEN PLAN, 'VAN AANLEG BE
~LUITEND. - BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 
1946. - AANVRAAG OM 'l'OELA'l'ING TOT HET 
ITl'VOEREN VAN WERKEN.- 'rERMIJN VAN £'ilN 
:hL\AND BINNEN WELKE DE MINISTER VAN 
O?~;NBARE WER:KEN UI'l'SPRAAK MOET DOEN. 
- 'l'ERJIHJN EEN DEFINI'l'IEF INGEDIENDE AAN
Vl!AAG ONDERSTELLEND. 

30 WEGENIS. - BESLUITWE'l' VAN 2 DECEM
BER 1946 BETREFFENDE DE STEDEBOUW. -
SCHRIJVEN TOT DE MINISTER VAN OPENBAllE 
WERKEN GERICHT. - BESLISSING VAN DE 
RECHTER DAT DIT SCHR.I.TVEN NIET ALS EEN 
NJEUWE AANVR.AAG KAN AANGEZIEN WORDEN. -
BESLISSING MET DE BEWOORDINGEN VAN DIT 
SCHHIJVJ~N VERENIGBAAR. SOUVEREINE 
m;sLISSING. 

1 o De termijn van een maanrl b'innen 
wellce rle Minister van openba1·e werlcen 
1~itspmalc moet rloen over emi aanvmag 
om toelating tot het ·uitvoeren van wer
ken, voorzien bij artilcel 18 van rle be
slttitwet van 2 December 1946 betretfenrle 
ae sterlebouw, vangt aan op rle rlatum 
van ae ontvangst van rle aanvraag om 
toelating. (Besluitwet van 2 December 
1946, art. 18, al. 4.) 

2o De awnvraag om toelating tot ttitvoe
Ting van werken, W(tarvan rle ontvangst 
de, term·lin van een maanrZ, voorzi.en bij 
Cl'rt'ilcel is, alinea 4, van besl·uitwet van 
2 December 1946 beti·etfende de stede
bou.w, doet lopen, is een rZefinitief inge
dienrZe aanvraag. 

3o De 1·echter over cle groncl beoo1·aeelt 
sottverein of een tot rle Ministe1· van 
openba1·e werlcen gericht schrijven '!'ls 
een nieuwe aanm·aag lean aangezten 
wo1·rZen inrlien die beoorrleling met rle 
bewoo1·;lingen van rlit schrijven verenig
baar is. 

(DE BONDT, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 9 November 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

I. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de publieke vordering ge
richt is : 

Over het eerste middel, schending van 

artikel 97 der Grondwet, doordat het be
streden arrest het verweermiddel on
voldoende beantwoordt, waarbij eiser op
wierp dat voorafgaandelijk diende nage
gaan of de door Stedebouw getroffeh be
slissing, al dan niet wettelijk was en dat 
een prejudicieel geschil voorafgaandelijk 
diende opgelost : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan, noch uit 
de vermeldingen van het bestreden arrest 
blijkt dat eiser bedoeld verweermiddel 
v66r het hof van beroep .zou hebben inge
roepen; 

Dat het middel derhalve in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel, schemling van 
artikel 97 van de Grondwet, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest,- in 
strijd met de voorschriften van artikel 18, 
alinea 4, van de beshritwet .van 2 Decem
ber 1946 betreffende de Stedebouw be
slist dat een aan de Minister van open
bare werken op 8 Juli 1949 gerichte aan
vraag, regelmatig beantwoord werd op 
31 Augustus 1949, hetzij na de door het 
vermeld artikel 18 voorziene termijn ; 
tweede onderdeel, doordat het arrest bo
vendien beslist, en zulks in strijd met de
zelfde voorschriften, dat een op 14 No
vember 1949 gedane aanvraag niet diende 
beantwoord : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, luidens nrtikel 18, 

vierde alinea, van de besluitwet van 2 De
cember 1946 betreffende de Stedebouw, de 
Minister van Openbare werken of :zijn 
afgevaardigde, -in principe en behoudens 
beslissing van termijnverlenging, uit
spraak moet doen binnen een rnaand van
af de datum van ontvangst der aanvraag 
om toelating tot bouwen op het grondge
bied omschreven door het koninklijk be
sluit waarbij tot het opmaken van een 
algemeen of bijzonder plan van aanleg 
besloten wordt ; 

Overwegende dat het arrest !Jij ver
·Wijzing nanr cle redenen van de eerste 
rechter, vaststelt dat de op 8 Juli 1949 
door eiser ingediende aanvraag tot bon
wen, << onvolledig zijnde, na terugzending, 
opnieuw aan het Provinci'aal Bestuur van 
Stedebouw te Antwerpen op 2 Augustus 
1949 werd voorgelegd )), en bij besluit van 
31 Augustus 1949 afgewezen werd; 

Overwegende clat uit die vaststellingen 
volgt dat eisers aanvraag slechts op 2 Au
gustus 1949 definitief werd ingediencl en 
dat de bevoegde Minister binnen de wette
lijke termijn van een maand er over uit
spraak heeft gedaan; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 
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alsmede het beroepen vonnis dat de be
woordingen van het door eiser tot het 
College der burgemeester en schepenen te 
Willebroek op 14 November gel'icht schrij
ven, weergeeft, beslissen dat dit schrij
ven niet als een nieuwe aanvraag tot 
bouwen kan aangezien worden en tot sta
ving van clie beslissing redenen aangeeft; 

Overwegende dat die interpretatie van 
het schrijven van 14 November 1949 met 
de bewoordingen van dit schrijven ver
enigbaar en dus soeverein is ; 

Waaruit volgt dat het tweede' onderdeel 
van het middel, gesteund op de bewering 
dat eisei· op 14 November 1949 een nieuwe 
aanvraag tot bouwen heeft ingediend, in 
feite niet opgaat ; 

Over het derde middel, schending der 
rechten van de verdediging, doordat het 
arrest eisers vraag om onderhoor van 
getuigen afwijst : 

Overwegende dat noch uit de stukken 
van de procedure, noch uit de vermel
dingen van het bestreden arrest blijkt 
dat eiser tot enig onderhoor van getuiggn 
zou hebben geconcludeerd, dat het midde'i 
in feite niet opgaat; 

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

II. In _zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

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

25 Febrmui 1952. - 2" kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Vm·slag
geve1·, H. Bareel. ~ Gelijlcltddende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Delacroix. 

2• KAMER.- 25 Fehruari 1952 

1o BEWIJS.- STRAFZAKEN:- UITTREKSEL 
UIT HET flTRAFREGISTER. -LEVERT, OP ZICH 
ZELF,_ HET BEWI,JS NIET VAN DE VERMELDE 
VEROORDELINGEN. 

2° VEBBRFlKING. BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - UITTREKSEL UIT EEN v66R 
DE BESTREDEN BESLISSING GEWEZEN VONNIS. 
- NIE'L' AAN DE RECHTER OVER DE GROND 
OVERGELEGD. - HET HOF MAGER GEEN ACHT 
OP SLAAN. 

3° VOORW AARDELIJKE VEROORDE
LING. - VROEGERE VEROORDELING TOT EEN 
CORRECTIONELE STRA~'. - BLI,JKEND SLECHTS 
UIT EEN UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER 
EN EEN UITTREKSEL UIT EEN VONNIS. - UIT-

TREKSEL UIT EEN VONNIS NIET AAN DE JlECH
TER OVER DE GROND OVERGELEGD. - VEROOR· 
DELING TOT EEN VOORW AARDELIJKE S'L'RAF KAN 
NIET ONWETTELIJK VERKLAARD WORDEN. 

1° Een uittrelcsel uit het stmtregiste·r 
levert, op zich zelt, het bewijs niet 
van de ve1'0ordelingen wellce het ve·r
meldt (1). 

2° Het Hot mag geen acht slaan op het 
uitt1·elcsel uit een tot staving van een 
voorziening in een stratzaalc ove1·gelegd 
vonnis, wanneer voqr de rechter over de 
grand noch van dit uittreksel gewag ge
maalct _ werd, noch van het vonnis zelt, 
dat voo1· de bestreden beslissing gewe
zen we1·d. 

3° Het Hot mag een veroordeling tot een 
voorwaardelijlce strat niet onwettelij k 
verlclaren, om reden dat de beklaagde 
vroeger tot een correctionele st1·at vet·
oordeeld tverd, wanneer, om het bestaan 
van deze laatste veroordeling vast te 
stellen, de voorziening van het openbaar 
ministe·rie slechts een uitt1·e1•sel tJ.it een 
vonnis, welk aan de 1·echte1· ove1· cle 
grand n·iet ove1·gelegd werd, en een tlit
treksel tt-it het st1·atregister im·oept (2). 

(PHOCUREUR·GENERAAL TE GENT, 'L'. DEVREESE.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 5 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel, schending van arti
kel 9 cler wet van 31 Mei 1888, gewijzigd 
door artikel 1 van de wet van l4 Novem
ber 1947, doordat het bestreden arrest aan 
verweerder een uitstel van vijf jaar 
heeft verleend, dan wanneer uit een uit
treksel uit het Strafregister en uit een 
uittreksel van een vonnis van de Krijgs
raad te Veurne blijkt dat verweerder 
door gezegde Krijgsraad, op 7 Maart 1947, 
wegens inbreuk op artikel 118bis van het 
Strafwetboek tot een gevangenzitting van 
15 maand veroordeeld werd : 

Overwegencle dat aanlegger tot sta
ving van zijn voorziening slechts het uit
treksel uit het Strafregister van de ver
weerder en het uittreksel uit een op 
7 Maart 1947 door de Krijgsraad te Brug
ge, sectie Veurne, gewezen vonnis inroept; 

Overwegende, enerzijds, dat het uittrek
sel uit het Strafregister van verweer
der op zich zelf het bewijs niet Ievert van 
de veroordelingen welke het verm~lclt, 

(1) Verbr., 7 Mei 1928 (Bull. en PAsrc., 1928, 
I, 156); 6 Maart 1944 (A1-r. T'erb1·., 1944, 
biz. 112; Bull. en PAsrc., 1944, I, 233). 

(2) Raadpl. verbr., 6 Maart 1944, in de voTige 
nota vermeld. 
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daar geen wet aan dergelijk uittreksel 
die bewijskracht toekent; 

Overwegende, anderzijds, da:t noch uit 
het bestreden arrest, noch uit enig ander 
stuk der rechtspleging waarop het Hof 
acht vermag te slaan blijkt dat vo6r de 
rechter over de grond van het uittreksel 
uit het vonnis van 7 Maart 1947 gewag 
werd gemaakt, het- bij de voorziening ge
voegd uittreksel slechts aan het openbaar 
ministerie zijnde geleverd geweest op 
8 November 1951, dit is na de uitspraak 
van het bestreden arrest ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

25 Februari 1952. - 2" kamer. - Voor
z-itter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve-r, H. Bayot. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 25 Fehruari 1952 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
MIDDEL DE RECHTER VERWIJTEND AANLEGGER 
VEROOHDEELD 1'E HEBBEN, DAN WANNEER DE 
ENIGE SCHULDIGE EEN MEDEBEKLAAGDE IS. -
VERWIJT DO:JR DE VAS'l'S'l'ELLINGEN VAN DE 
RECH'l'ER OVER DE GHOND TEGENGESPROKEN. -
MIDDEL DA'l' GHONDSLAG MIST IN FEITE. 

JJ1 ist fi!'O'JUlslag in feite het middel hien1-it 
at.oeleirl 1lat de rechte1· a.amlegger ·ve?·
oordeeld lieeft wegens een alleen doo1· een 
medebelclaa.ode gepleegd feit, wanneer 
het an·est vaststelt dat aanlegge1· pm·
soonlijlc de stmjba1·e handelin.oen heeft 
gesteld waarvoo1· hij veroordeeld werd. 

(STAES.) 

ARHES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, gesteund hier
op dat eiser veroordeeld werd uit hoofde 
van een feit gepleegd door een ander, na
melijk Antoon Deconinck, voor wie hij 
niet wettelijk instaat : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat 
Deconinck, belangrijk melkerijbestuurder 
(medebeklaagcle van eiser), zich voorzeker 

niet op persoonlijk initiatief zonder voor
afgaande afspraak met de belangheb
bende (eiser) zou gewaagd hebben, in het 
belang van een derde (eiser), enige eige
naar er van, een opschrift « Melkerijbo
ter ll op een produet te plaatsen, dat hij 
wist « Latimix ll te zijn; dat, inderdaad, 
zulke handelwijze een overeenkomst tus
sen beide beklaagden veronderstelt; dat 
het arrest verder vaststelt dat het product 
reeds voor de verkoop, in papier met op
schrift << :M:elkerijboter ll was ingepakt, 
niettegenstaande Deconinck eiser erop at" 
tent had gemaakt dat de met << Latimix ll 
bereide boter niet aan de wettelijke voor
schriften voldeed ; dat het arrest claaruit 
afieidt dat, in strijd met eisers bewering, 
deze persoonlijk de strafbare handelingen 
heeft gesteld waarvoor hi.i veroordeeld 
werd; dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
voorziening slechts op feitelijke beschou
wingen is gesteund; dat de b'eoordeling 
van dergelijke beschouwingen in de be
voegdheid van het Hof niet valt; 

En overwegende dat de substanWlle 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. 

25 Februari 1952. - 2" karner. - VOOI'
zittel·, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlcluide11de con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 25 Fehruari 1952 

VOORZIIDNING IN VIDRBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE BE
KLAAGDE. - ~JEMORIE TOEGEZONDEN AAN DE 
GRIF~'IE VAN DE HECHTBANK WELKE DE BE
STREDEN BESLISSING GEWEZEN HEEFT. 
NEERLEGGlNG, BINNEN DE TIEN DAGEN NA DIE 
VAN DE VOORZIENING, NIET VASTGESTELD. 
J\IIEMORIE NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlvelljlc de memorie door de 
belclaagde, aanleurwr in verbrelcing toe
gezonden, aan de grijfier van de 1·echt
banlc wellce de bestl·eden beslissing heett 
r1ewezen, zomler flat weTd vastgestelfl 
dat de nee!'legging van het st1tlc ter 
gr'iffie is geschied binnen de termijn van 
tien flagen na die van de voo1·.zien:ing, 
termijn fJCbe1t1'l-ij lc ove-reenlcomstig arti
lcel 7 van cle wet van 22 Juli 19'/J'/ ver
lengd (1). 

(1) Verbr., 14 Januari 1952 (An·. T'erbr., 
1952, blz. 221; Bull. en PASIC., 1952, I, 258, en 
de nota 1 onderaan dit arrest). 
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(HA UBOURDIN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 6 December 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Overwegencle clat, bij een schrijven ge
clagtekencl van 21 December 1951, de 
raadsman van eiser, tot staving van de 
door cleze laatste ingediencle voorziening, · 
een stuk betiteld << Memorie tot verbre
king ll heeft toegezonden aan de griffier 
van de kamer van de rechtbank welke 
het bestreden vonnis gewezen heeft ; 

Dat op 27 December daaropvolgend de 
griffie van voormelde rechtbank dit schrij
ven en dit stuk aan de magistraat belast 
met het ambt van openbaar ministerie 
bij dezelfde rechtbank heeft overgemaakt, 
ten einde bij de bundel te worden ge
voegd, zonder dat vastgesteld werd dat de 
neerlegging van het stnk ter griffie binnen 
de termijn bepaald bij artikel 422 van het 
Wetboek van strafvordering is geschied; 

Dat het Hof" dienvolgens op gezegd stnk 
geen acht vermag te slaan; 

Overwegende dat cle substantu~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
veroordelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

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

25 Februari 1952. - 2° kamer. - Voor
zitteT, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Belpaire. Gelijkl~ddencle 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER.- 25 Fehruari 1952 

REDFJNFJN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAREN. - CONCLU
SIES VAN DE BEKLAAGDE. - ZICH ER TOE BE
PERKEND DE MATERIALITEIT VAN DE F};I'l'EN 
VAN DE BETICHTING TE BETWISTEN. -ARREST 
IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET DE FElTEN 
BEWEZEN VERKLAREND. - ARREST GEl\IO'ri
VEERD. 

Wannee1· de concl11sies vwn de belclaagde 
zich e1· toe bezJeTken de matet•ialite1t 
van de teiten van cle betichUng te be
twisten, ·is het aT-rest ,qenwtiveerd i.n(l-ien 

(1) Verbr., 4 October 1948 (Arr. Ye?·b,·., 1948, 
biz. 459; Bull. en PAsrc., 1948, I, 530, en de 
nota 1, blz. 531); 2 Mei 1949 (Arr. Yerbr., 1949, 
biz. 295; Bull. en PAsrc., 1949, I, 331); "19 De
cember 1949 (A1·r. T' erbl-., 1950, blz. 234; Bull. 

het d-ie telten _bewezen vedclaart en ze 
in de bmooot·dingen van cle wet be
paalt (1). 

(DE SMEDT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

.Overwegencle dat de voorziening, welke 
tegen al de beschikkingen van het voor
meld arrest gericht is, bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is in zover zij de 
beschikkingen bestrijdt waarbij eiset' van 
cle vervolging nit hoofcle van de telast
legging A ontlast werd en waarbij de pn
blieke vordering, volgend nit de in de 
telastleggingen C en D begrepen feiten 
door verjaring vervallen wordt verklaard; 

In zover de voorziening eisers veroor
deling wegens de telastlegging B bedoelt, 
zijnde smaacl aan 11olitieagenten : 

Over het enig middel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreden arrest, met enkel te vermelclen 
dat de feiten v66r het hof van beroe11 zo
als v66r de eerste rechter bewezen zijn ge
bleven, geen volcloende antwoorcl heeft 
verstrekt op eisers conclusie waarin een 
reeks feiten en omstandigheden werden 
aangehaald welke van aard zijn te beto
gen dat cle betichting niet bewezen is _: 

Overwegende dat, naar luid van de in
geroepen conclusie, « betichte ten stellig
ste ontkent de politieagenten gesmaad te 
hebben; dat in al lnmne opwinding deze 
laatsten de bewoordingen van betichte 
verkeerd hebben begrepen wanneer hij 
zijn verwonclering uitdrukte hen daar aan 
te treffen en te h01·en spreken van schie
ten lJ; 

Dat waar. · zodoende eiser zich beperkt 
tot een ontkenning, zonder meer, van cle 
materialiteit van het hem ten laste ge
Iegcle feit, het bestreden arrest die conclu
sie op voldoende wijze heeft beantwoord. 
door de vaststelling « dat door het onder
zoek en bij de behandeling van de zaak 
v66r het Hof, het feit B ten laste gelegd 
van beklaagde bewezen is gebleven zoals 
het door de eerste rechter werd aangeno
men en beoordeeld ll ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, voor het overige, dat 
cle substantii:!le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na-

en PAsrc., 1950, I, 256); 27 November 1950 (A1·r. 
Yerb1·., 1951, blz. 147; Bull. en PASIC., 1951, I, 
189) ; 29 October 1951 en 11 Februari 1952 
(Arr. Yerbr., 1952, blz. 96 en 294; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 103 en 338). Vergelijk met het 
volgend arrest. 
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geleefd en dat de veroordeling overeen-
komsfig de wet is ; . 

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

25 Februari 1952. - 2° kamer. - Voor
zitter H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
qeve·r; H. Belpaire. - Gelijlcluidende con
clusie H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerst~ advocaat - generaal. - Pleiter, 
H. De Beukelaer (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

2" KAMER.- 25 Fehruari 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - CONCLU
SIES VAN DE BEKLAAGDE. - AANVOEREND DAT 
HET ENIG ELEMENT VAN BEWIJS, WAAROP DE 
TELASTLEGGING BERUSTTE, NIET WETTELIJK 
KON WORDEN AANGENOMEN. - ARREST l>E 
FElTEN BEWEZEN VERKLAREND. - BESLIS
SING NIET GEMOTIVEERD. 

Behelst d~tbbelzinn·ige motieven, wat ge
lijkstaat met afwezigheid van motieven, 
het a1·1·est dat zioh .er toe beperlct de 
feUen van de betichting bewezen te ve1·-
7cl<u·en, wannee1· de belclaagde, in 1·egel
·rnatige conclusies, aanvoeTde dat de te
lastlegg·ing op een enig element van be
·wijs be1·ustte en dat dit element niet als 
wettelijk bewijs lcou gelden (1). 

(DE SMEDT.) 

ARREST. 

Hl<Yl' HOF; - Gelet 011 het bestreden 
arrest, op 19 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening, welke 
tegen al de beschikkingen van het voor
meld arrest is gericht, bi.i gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is in zover zij de 
beslissing bestrijdt waarbi.i eiser van de 
vervolging nit hoofde van bedreigin'gen 
outlast wordt; 

In zover de voorziening eisers veroorde
ling wegens vrijwillige verwondingen of 
slagen aan Liliane De Raeve bedoelt; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, door enkel te vermelden 
dat de feiten v66r het hof van beroep zo
als v66r de eerste rechter bewezen zijn ge~ 
bleven, geen voldoende antwoord heeft 
verstrekt op eisers conclusie waarin een 
reeks feiten en omstandigheden werden 

(1) Verbr., 21 Mei 1951 (An·. Yerbr., 1951, 
biz. 539; Bull.- en PAsrc., 1951, I, 630). Verge
·lijk met het vorig arrest. 

aangehaald welke van aard ZIJn te beto
gen dat de betichting niet bewezen is : 

Overwegende dat, naar luid van de in
geroepen conclusie, eiser niet alleen ont
kende zijn echtgenote te hebben geslagen, 
doch dat hij bovenclien aanvoerde dat de 
telastlegging uitsluitend berustte op de 
verklaring van de echtgenote, die zelfs 
niet onder eed werd gehoord, verklaring 
die, volgens de bundel, niet vertrouwens
waardig was daar zij enkel ten doel had 
aan klaagster een element te verschaffen 
om lmar toe te laten een eis tot echtschei
ding in te stellen ; 

Dat, .daar eiser aldus het bestaan van 
enig wettelijk bewijs van het ten laste 
gelegde feit betwistte, de rechter over de 
grond er toe gehouden was dit verweer
middel, voorgesteld in een regelmatig ge
nomen conclusie, behoorlijk te beantwoor
den; 

Overwegende dat, door enkel vast te 
stellen « dat het feit A, ten laste van be
klaagde gelegd, bewezen is gebleven, zoals 
het door de eerste rechter als bewezen 
went aangenomen >>, het bestreden arrest 
eisers conclusie op dubbelzinnige wijze 
heeft beantwoord; 

Dat het immers onzeker laat of de rech
ter over de grond van oordeel is geweest 
dat de verklaring van eisers echtgenote 
niet het enig bewijs was waarmede hij re
kening heeft gehouden, ofwel of die ver
klaring, volgens de elementen van de 
zaak, niet kon worden betwijfeld, of nog 
of, niettegenstaande er aanleiding was 
deze verklaring niet als rechtzinnig aan 
te zien, zij niettemin als bewijs gelden 
kon· 
D~t het arrest alclus de in het midclel 

aangecluide wetsbepaling heeft geschon-
den· ' 
0~ deze reclenen, verbreekt het bestre

clen arrest, cloch slechts in zover het eiser 
wegens · vriiwillige verwonclingen of sla
gen veroordeelt en over de kosten van de 
publieke vordering uitspraak doet ; _ ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat onclerhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Gent en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroorcleelt eiser tot een viercle van de 
kosten, laat het overige ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

25 Februari 1952. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Belpaire. - Gelijkluidende con
olusie, I-I. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. De 
Beukelaer (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Gent.) 
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2" KAMER.- 25 Fehruari 1952 

MILITIE. - VOORLOPIGE AFKEURING WEGENS 
TIJDELI.TKE ONGESCHIKTHEID. - KAN NIET 
MEER DAN DRIE MAAL WORDEN TOEGESTAAN. 

De voo'l'lopige ajlcetw·lng van een milicien, 
wegens tijdelijke ongeschiktheid. kan 
niet meer dan clrie maal wo1·den toege
staan. (Wet smnengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 15 Februari 1937, 
art. 28, b.) 

{MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. LYNEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 25 Mei 1951 door de Herkeu
ringsraacl van de provincie Antwerpen 
gewezen; 

Over het enig middel : s~hending van 
artikel 28, littera b, van de wet op de mi
litie, de werving en de dienstverplichtin
gen, samengeschakelcl bij koninklijk be
sluit van 15 Februari 1937; 

Overwegencle dat, naar luid van de wet
telijke bepaling waarvan de schencling 
wordt ingeroepen, de voorlopige afkeu
ring van de milicien, wegens tijdelijke 
ongeschiktheid voor de clienst, niet meer 
dan clrie maal kan worden toegestaan en 
dat, uiterlijk bij de viercle verscl1ijning, 
een beslissing tot vrijstelling of tot aan
wijzing voor de clienst moet worden ge
nomen; 

Overwegende clat nit de regelmatig over
gelegde stukken blijkt clat, bij beslissin
gen van 3 April 1948, 6 Mei 1949 en 24 J\lfei 
1950, het werfbureau de milicien Victor
William Lynen, thans verbonclen aan de 
lichting 1952, achtereenvolgens voorlopig 
als tijdelijk ongeschikt heeft afgekeurcl; 

Dat, bij beslissing van 27 Maart 1951, 
het werfbureau hem als geschikt voor de 
dienst heeft aangewezen ; 

Dat, op beroep van de milicien, cleze 
laatste beslissing hervormcl werd door de 
bestreclen beslissing, welke de milicien 
voorlopig als tijdelijk ongeschikt heeft 
afgekeurd; 

Overwegende dat, zodoende, de bestre
den beslissing de voorlopige afkeuring een 
vierde maal heeft toegestaan en zij alclus 
de in het miclclel aangecluide wetsbepaling 
heeft geschonclen ; 

Om deze reclenen, verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat het onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Herkeuringsraad van de 
provincie Antwerpen en dat melding er 
van zal worden gemaakt op cle kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant. 

25 Februari 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. Gelijlcl·uidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 25 Februari 1952 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STHAFZAKEN. - lNBREUKEN OP DE BESLUI'f
WE'f VAN 13 MEI 1940. - SAMENHANGEND 
MISDRIJF TOT DE BEYOEGDHEID VAN DE GE
WONE RECHTSMACHT BEHORENDE. -· BEVOEGD
HEID VAN DE GEWONE HECHTSMACHT. SEDERT 
15 JUNI 1949. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - ARHEST VAN ONBEVOEGD
HEID VAN HET HOF VAN BEROEP, HIEROP GE
GROND DAT DE ZAAK TOT DE BEVOEGDHF.ID VAN 
DE MILI'fAIHE RECHTSMACHT BEHOORT. -
ARREST VAN ONBEVOEDGHEID VAN HE'l' MILI
TAIR GERECHTSHOF, HIEROP GEGROND DAT DE 
ZAAK TOT DE BEI'OEGDHEID VAN DE GEWONE 
RECH'rSMACHT BEHOORT. - BESLISSING IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- HOF WAARBIJ EEN VERZOEKSCHRIFT AAN
HANGIG IS. - MACHT OM NA TE GAAN OF DE 
l'UBLIEKE VORDERING AL DAN NIET VERJAARD 
IS. - MACHT HETZIJ TEN OVERSTAAN VAN AL 
DE MISDRI.TVEN, HETZIJ TEN OVERSTAAN VAN 
ENKELE ERVAN. 

1° Sedert 15 J1tni 191,9, wannee1· inbreltlcen 
voo1·zien bij a1·Ukel1 van besluitwet van 
13 Mei 191,0, bet!"ej]ende de ve1·sclwrping 
van cle bestntjfing van sommige gedu
·rende de ti.icl van o01·log gepleegde jei
ten, en een misd1·ijj beh01·ende tot de 
bevoegdheicl vnn de _qewone 1·echtsmacht 
samenhangend zijn, moeten zij nllen 
doo1· de gewone rechtsmacht gevonnist 
worclen, beho~tdens het gevnl waaTin 
v66r 15 Jttni 191,9 een beslissing oveT de 
grond do01· de militni1·e rechtsmacht 
gewezen we·rd (1). (Besluitwet van 
27 Mei l944, art. 2; besluitwet van 
9 Januari 1945, art. 2; wet van 15 Juni 
1899, art. 26; wet van 30 April 19i9, ar
tikel 15 ; besluit van de Regent van 
1 Juni 1949, art. 1.) 

2° Wannee1· het hot van bemep, bi.i een 
in lcrncht van gewijsde f!etJaan an·est, 
Z'ich onbevoegd ve1·lclaard heejt, omrlat 
de zaak tot de bevoegdheid van de mili
taire 1·echtsmacht beho01·t, en wannee1· 
het militair geTechtshof zich daaTna bij 
een insgeUjks in lcracht van gewijsde 

(1) Verbr ., 16 October 195(} (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 69). 
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gegaan a1·rest onbevoegd verklaard 
heeft, om t'eden dat de tot de bevoegd
heid van de militai1·e Teohtsmacht be
h01·ende · misdt·ijven sanwnhangend zijn 
met een tot de bevoegdheid van de ge
wone reohtsmaoht beho1·ena misdri_if, is 
er grand tot 1·egeling van Teohtsgebiefl. 

3o Het Hoj' van verbTelcing, waarbij een 
verzoeksohrift tot Tegeling van ·rechts
gebied aanhangig is in stratzalcen, is be
voegfl om in de t·echtspleging na te gaan 
of de pttblielce vo1·de1·ing al flan niet 
hetzij ten overstaan van al de misdrij
ven, hetzij ten overstaan van enkele 
ervan vet·jaaTd is (1). 

(AUDITEUR-GENERAAL, T. SELIFFET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schr'ift tot regeling van rechtsgebied door 
de Auditenr-Generaal bij het Militair Ge
rechtshof ingediend ; 

Overwegende dat bij beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel op 8 Augustus 
1944 gewezen, Charles Seliffet, werktuig
kundige, op 16 Juni 1919 te Brussel gebo
ren wonende te Zaventem, Watertoren
laa~, 25, bij toepassing van artikelen 1 
en 2 van de besluitwet van 13 November 
1940, gewijzigd door de besluiten van 
16 November 1942 en 19 Maart 1943, naar 
de correctionele rechtbank werd verwezen 
wegens : 1° misdaad voorzien door arti
kelen 461 en 471 van het Strafwetboek 
op 27 October 1943 te Anderlecht ge
pleegd; 2° misdaden voorzien door arti
kelen 461 en 467 van het Strafwetboek 
te Sint-Joost-ten-Node op 28 October 
1943 gepleegd; 3° misdaad voorzien door 
artikelen 461 en 471 van het Strafwetboek 
te Brussel op 24 November 1943 ge
pleegd ; deze verschillende misdrijven ge
pleegd geweest zijnde in oorlogstijd, binst 
de verduistering van de lichten in de 
plaatsen waar deze door de bevoegde 
overheid werd bevolen; 

Overwegende dat dezelfde beschikking 
Charles Seliffet ook naar de correctionele 
Recliltbank verwees, bij toepassing van 
artikelen 130 van het Wetboek van straf
vordering en 3 van de wet van 14 Mei 1937, 
na aanneming van verzachtende omstan
digheden, wegens : 4° inbreuk op arti
kelen 461 en 471, alinea's 1 en 2 van het 
Strafwetboek, te Wespelaar of elders in 
het gerechtelijk arrondissement Leuven 
op 17 November 1943 gepleegd; 5° inbreuk 
op artikelen 322 en 323, alinea 1, van het 
Strafwetboek, in het gerechtelijk arron
dissement Brussel tussen 1 October en 
31 December 1943 gepleegd ; 

(1) Verbr., 27 November 1950 (Arr. Vet·br., 
1951, biz. 146; Bull. en PASIC., 1951, I, 187). 

Overwegende dat bij vonnis van 25 Oc
tober 1944 de correctionele rechtbank zich 
onbevoegd verklaarde om reden dat in
dien de feiten 1 o, 2° en 3° binnen de be
voegdheid van de militaire rechtsmacht 
vielen, zij met de gecorrectionaliseerde 
misdaden 4° en 5° samenhangend waren 
en dat dienvolgens het hof van assisen 
de bevoegde rechtsmacht was om van 
het geheel van de telastlegging kennis te 
nemen; 

Overwegende dat, op hoger beroep van 
het openbaar ministerie, het Hof van be
roep te Brussel, bij arrest van 27 Januari 
1945, het beroepen vonnis vernietigde, 
op grond van de vaststelling dat, krach
tens artikel 2 van de besluitwet van 9 Ja
nuari 1945 waarbij de besluitwet van 
27 Mei 1944 door een artikel 2bis werd 
aangevuld, de militaire rechtsmacht be
voegd was geworden om van de zaak ken
nis te nemen en deze te allen einde aan 
de heer Procureur-Generaal heeft overge
maakt; 

Overwegende dat de tegen deze beslis
sing ingestelde voorziening bij arrest van 
30 April 1945 verworpen werd; 

Overwegeucle dat, de zaak bij de krijgs
raad aanhangig gemaakt zijnde, deze zich 
bij vonnis van 21 Mei 1946 bevoegd ver
klaarde om dam·van kennis te nemen, 
maar h~t onderzoek van de zaak op een 
latere datum uitstelde; 

Dat bij vonnis bij verstek ten opzichte 
van beklaagde Charles Seliffet, op 16 Mei 
1950 gewezen, de krijgsraad deze van de 

' betichting 5° vrijsprak en· hem voor de 
andere feiten tot een- enkele straf van 
tien jaar opsluiting veroordeelde; dat, op. 
verzet van beklaagde tegen deze veroor
deling de krijgsraad, bij vonnis van 
20 October 1950, de straf op acht jaar 
opsluiting bracht; 

Overwegende dat, op de hogere beroe" 
pen door het openbaar ministerie en de 
beklaagde tegen clit laatste vonnis inge
steld, het militair gerechtshof, bij arrest 
op tegenspraak op 5 Juni 1951 gewezen, 
vaststelde dat de telastleggingen 1 o, 2°, 
3o en 4o bij het hof aanhangig waren, de 
laatste telastlegging met de eerste drie 
samenhangend zijnde; dat het militair 
gerechtshof de militaire rechtsmacht on- -
bevoegd verklaarde om van deze betich
tingen kennis te nemen, om reden dat ar
tikel 2 van het koninklijk besluit van 
9 Januari 1945 slechts van artikel 15 van 
de wet van 30 April 1919 afweek totdat 
het leger op vredesvoet werd terugge
bracht, 't is te zeggen tot op 15 .Juni 1949, 
dat gezegd artikel 2 door de wet van 
1 .Juni 194!! niet gehandhaafcl werd en rlat 
geen beslissing over de gro:i:td v66r 15 Juni 
1949 door de militaire rechtsmacht gewe-
zen werd; · 

Overwegenile clat dit arrest en het ar-



-334-

rest van het Hof van beroep te Brussel 
van 27 Januari 1945 beide in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat hun tegen
strijdigheid een negatief- conflict van 
jurisdictie medebrengt welk de gang van 
het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat de krijgsraad en het 
militair gerechtshof kennis hadden te ne
men van ten laste van de beklaagde ge
legde inbreuken, waarvan de eerste drie 
door artikel 1 van de besluitwet van 
13 Mei 1940 voorzien zijn en tot de be
voegdheid van de militaire rechtsmacht 
behoren terwijl de vierde tot de bevoegd
heid van de gewone rechtsmacht behoort; 

Dat het militair gerechtshof vastgesteld 
heeft dat deze laatste inbreuk met de 
eerste drie samenhangend was ; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat arti
kel 2 van het koninklijk besluit van 9 Ja
nuari 1945, dat, in dergelijk geval totdat 
het leger op vredesvoet wordt terugge
bracht aan de militaire rechtsmacht, de 
bevoegdheid verleende welke aan de ge
wone rechtsmacht wordt toegekend door 
artikel 15 vail de wet van 30 April 1919, 
tot aanvulling van artikel 26 van de wet 
van 15 Juni 1899, door de wet van 1 Juni 
1949 niet gehandhaafd werd ; 

Overwegende echter dat nit de aan het 
Hof overgelegde stukken blijkt dat de ver
jaring van de publieke vordering tegen 
Charles Seliffet wegens de betich ting 4°, 
gecorrectionaliseerde misdaad ingesteld, 
zelfs rekening gehouden met de duur van 
de schorsing van de verjaring volgende 
uit de voorzieningen in verbreking,• welke 
ingesteld werden, en met de buitengewone 
termijn van verzet tegen het vonnis van 
16 Mei 1950, verkregen was voor dat het 
arrest van 5 Juni 1.951, welke het conflict 
van rechtsmacht deed ontstaan, in kracht 
van gewijsde was gegaan en zelfs v66r de 
datum waarop dit arrest uitgesproken 
werd; 

Waaruit volgt dat de enkele inbreuken 
waarvoor de beklaagde nog kan vervolgd 
worden, aile tot de bevoegdheid van de 
militaire rechtsmacht behoren; 

Om deze redenen, het rechtsgebied re
gelende, en zonder acht te slaan op het 
arrest van het militair gerechtshof van 
5 Juni 1951 welk als niet bestaande wordt 
aangezien, verwijst cle beklaagde naar 
het militair gerechtshof anders samenge
steld, om er terecht te staan wegens de be
tichting 1°, 2° en 3°; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van het militair gerechts
hof en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van het alzo als niet
bestaand beschouwd arrest. 

25 Februari 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte1", H. Wouters, voorzitter. - VeTslag
gever, H. Bayot. - Gelijlcl·niclende con-

clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

1" KAMER.- 28 Februari 1952 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- NIET-BETALING VAN DE BlJDRAGEN VOOR
ZIEN BIJ DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 
1944. - VERZUIM OVEREENKOMEND MET DE 
NIET-BETALING VAN DE BIJDRAGEN VOORZIEN 
BIJ DE PENSIOENWETTEN VOOR DE ARBEIDERS 
EN DE BEDIENDEN, ALSOOK BIJ DE WET VAN 
4 AUGUSTUS 1930 BETREFFENDE DE GEZINS
VERGOEDINGEN. 

2° VERZEKERING TEGEN DE GELDE
LIJKE GEVOLGEN VAN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGE DOOD. - VER
JARING VAN DE BURGERLIJKE VORDERING EN 
VAN DE PUBLIEKE VORDERING UIT HOOFDE VAN 
INBREUKEN OP DE WET VAN 15 DECEMBER 
1937. - VERJARING VAN EEN JAAR. 

3° GEZINSVERGOEDINGEN. - VERc 
JARING VAN. DE PUBL!EKE VORDERING EN VAN 
DE PUBLIEKE VORDERING UIT HOOFDE VAN IN
BREU.KEN OP DE WETSBE?ALINGEN BETREFFENDE 
DE ogzJNSVERGOEDINGEN VOOR DE LOONARBEI
DERS. -VAN ELKAAR ONAFHANKELI,JKE VOR
DERINGEN. 

4° GEZINSVERGOEDINGEN. Pu-
BLIEKE VOHDERING UIT HOOFDE VAN INBREU
KEN OP ARTIKELEN 155 TO'l' 159 VAN RET 
KONIN'KLI.JK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 
1939. - VERJARING VAN EEN JAAR. 

5° GEZINSVERGOEDINGEN. - BuR
GEHLIJ"KE VORDERING VAN DE VERREKENKAS
SEN "rEGEN HARE AANGESLOTEN LEDEN, UIT 
HOOFDE VAN NIET-BETALING VAN DE BIJDRAGEN 
BINNEN DE GESTELDE TERMI.TN. - VER.JARING 
VAN DRIE JAAR. 

6° MAATSCHAPPELI.JKE ZEKERHEID. 
- ARTIKEL 1.2 VAN DE BESLUITWET VAN 
28 DECEMBER 1944. - BEPALING TOT DRAAG
>VIJDTE HEBBENDE DE STRAFBEPALINGEN VAN 
DE WET'l'EN EN BESLUITEN BETREFFENDE l>E 
PENSIOENEN DER ARBEIDERS EN JlEDIENDEN EN 
VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1930 BE'\:REF
FENDE DE GEZINSVERGOEDINGEN TOEPASSELIJK 
TE MAKEN OP DE OVEHTREDINGEN VAN l>E WET
'fEN BETREFE'ENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZE
KERHEID-

7° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- AR'l'IKEL 12 VAN DE BESLUITWET VAN 
28 DECEMBER 1.944. - VERJARING. - BE
PALINH NIET TOT DRAAGWI.fDTE HEBBEND RET 
SYS'l'EEM VAN VEitJARING TOEPASSELIJK IN
ZAKE GEZINSVERGOEDINGEN IN HE'!' ORGANIEK 
STELSEL VAN DE MAATSCHAPL'ELIJKE ZEKER
HEID OVER TE BRENGEN. 

go BINDFJNDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DK GROND. -
VERSCHEIDENE MISDRIJYEN. - EEN ZELFDE 



- 335 

SCHULDIG VOORNEMEN. - SOUVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

9° VIJJRZEKERING TEGEN DE GEI,DE
LIJKE GEVOLGEN VAN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGE DOOD. - BIJ
ZONDERE REGEL VOORZIEN BIJ ARTIKEL 69 
VAN DE WET VAN 15 DECEMBEH 1!J37 VOOR DE 
VERJAHING VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING EN 
VAN DE BURGERLIJKE \'ORDERING GEGROND OP 
EEN DOOR DE WERKGEVER m' ZIJN AANGESTEL" 
DE IlEGANE INBREUK. - REGEL SLECH'l'S VAN 
TOEPASSING IN HET GEVAL WAARIN DE VERZE
KERDE NIET MEER IN DIENST VAN ZIJN WERK
GEVER IS. 

10° WET EN BESLUIT. - TERUGWER
KENDE KRACHT. - TOEPASSING VAN EEN BE
SLUI'I' OP EEN TOES'l'AND WELKE, VOOR ZIJN 
INWERKING'I'REDING GESCHAPEN, NADERHAND 
IS BLIJVEN VOORT!lES'l'AAN. ~· BESLUIT DER-. 
GELIJKE TOESTAND TOT DOEL HEB!lEND. -TOE
PASSING AAN HET BESLUIT GEEN TERUGWER
KENDE KRACHT GEVEND. 

11° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
7 SEPTEMBER 194G. - NALA'l'lGHEIDSBIJ
SLAG. - ENKEL VERS'l'RIJKEN VAN DE BE
PAALDE 'l'ERMI.JN IIi DE PLAATS VAN DE VROE
GER VOORZIENE AANMANING GES'l'ELD. 

12° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - VERSCHULDIGDE IliJDRAGEN. -
STELSEL DOOR HET BESLUIT VAN DE REGENT 
INGEVOERD VOOR DE !ll.TDRAGEN DIE V66R 
ZIJN INWERKING'l'REDING VERSCHULDIGD WA
REN EN NIET HET VOORWEHP VAN EEN AANMA
NING WAREN GEWEEST. 

13° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - BESLUI'l' VAN DE REGENT VAN 
7 SEPTEMBER 1946. - BESLUIT TEN DOEL 
HEBBEND VOOR DE TOEKOMST DE TOEPASSINGS
VOORWAARDEN TE REGELEN VAN EEN BIJSLAG 
DIE REEDS VOOliHEEN OP DE NIET-NAKOMTNG 
VAN DE VERPLICHTING 'fOT BETALING GEGROND 

WAS. 

14° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - ARTIKEL 9 VAN HE'l' BESLUI'l' VAN 
DE REGENT VAN 7 SEPTEMBER 1946 BETREF
FENDE DE WERKING VAN DE RIJKSDIENS'l' VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - BEPALING 
'fOEPASSELIJK OP DE BIJDHAGEN WELKE, 
VOORHEEN EISBAAR ZIJNDE, HE'l' NOG WAREN 
EN NIET BINNEN DE 'l'OEGESTANE TERMIJN WA
REN GES'fORT GEWEEST. 

15° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - INTREST 'l'EGEN 5 T. H. 's JAARS 
TEN LASTE VAN DE WERKGEVER DIE DE STOR
'l'ING NIE'l' BINNEN DE 'l'OEGES'l'ANE TERMIJN 
HEEFT GEDAAN. - }N'l'REST VERSCHULDIGD OP 
HET BEDRAG DER VOORHEEN EISBARE EN NIET 

· BINNEN DE TOEGES'l'ANE 'l'ERMIJN GES'l'ORTE BIJ
DRAGEN EN VERMEERDERINGEN. 

16° MAATSCHAPPELI.TKE ZEKER
HEID. VASTE VERMEERDERING VAN 
500 FRANK HET FEI'l' BESTRAFFEND BINNEN DE 
GESTELDE TERMI,JN DE VERPLICHTE AANGIFTE 

BIJ D~; HIJKSDIENS'l' VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID NIE'l' TE HERREN INGES'l'UURD. 
- VERMEERDERING VAN TOEPASSING OP ELKE 
AANGIFTE DIE NA 1 OCTOBER 1946 BIJ DE 
RIJKSDIENST DIENDE GEDAAN. - VERMEER
DERING OOK VAN TOEPASSING OP DE AANGIFTEN 
DIE MOESTEN WORDEN INGEDIEND TOT VEREF
FENING VAN DE 'l'OES'l'AND BETREFFENDE DE 
VOOR HET VERLEDEN VERSCHULDIGDE EN OP 
1 OCTOBER 1946 NOG NIET VEREFFENDE IliJ
DRAGEN. 

1° Ellce niet-betaling van de b'ijdmgen 
voo1·Z'icn bij cle bcsl·wit-wet van 28 Dc
cembm· 1944, tot in1·ichting van hot 
stelsel van maatschappelijlce zelcerheid, 
lcomt overcen 1net cle nict-betaling van 
cle bijclmgen voo1·zien bij cle pcnsioen
wetten voor cle arbe·iclers in het alge
meen en voor de becl·ienclen en bij cle 
wet van 4 A·ugltstus 1930 betrefjenclc cle 
gezinsvc1·gocclingen en valt oncle1· toe
passing van cle bij cl·ie -wcttcn voorzicne 
st1·atr·echtelij ke sancties, onvcnni.ncle1·d 
clc gcbetwlijlce sancties. van het Straf
wetboelc. (Besluitwet van 28 December 
1944, art. 12.) 

2° De burgerlijlce vor·clc1'ing en cle pu
blielce vonlering -wegens ·inbTc·ukcn op 
cle ~vet van 1.5 December 1937 betret
tencle de vcrzekering tegen clc gelclelijlce 
gevolgen van ouclerclom en vr-oegtij clige 
doocl verjaren na een jaar. (Wet van 
15 December 1937, art. 6!J.) 

3° De verjctring van cle bm·gcrlij ke vo1·
cle1·iny en cle verjar·ing van clc pnblielce 
vonle'l'ing ttit hoofcle van in brett.lcen op 
clc -wctsbcpalingen betrcfjenclc cle lcin
cle?·toeslngen voo·r cle loonarbe·icle1·s zijn 
vnn ellcaar onafhanlcelijlc. (Koninklijk 
besluit van 19 December 1939, art. 121.) 

4° De publielce vonlering uit hoofd.e van 
inb1'Ctt7cen op artilcelen 155 tot 159 van 
het lconinlcUjlc beslu-it van 19 Decem
ber 1939 tot samenvatting van cle wets
bcpaUngen betrefjend.e cle lcincle?·toe
slagen voor· cle loona·rbeiclcrs verjaa1·t 
na ver·loop van een jaar vanat cle dag 
waarop het miscl1"ijf gepleegcl -wercl. 
(Koninklijk besluit van 19 December 
1939, art. 164.) 

5° De burgc1·lijlw vo·rclering ~vaarove·r cle 
vcrrelccnlcas tcgen hare leclen v66r 
clc vrccle1·echte·r · beschilct uit hoojcle 
van niet-betali'llg van cle bijclragen bin
non cle gcstclclc termijn verjaart na clrie 
jnar. (Koninklijk besluit van 19 Decem
ber 1939, art. 121.) 

6° A1·tilcel12 van de beslttit-wct van 28 De
cembe·r 1944, tot inrichting van het 
stelscl van rnaatsclwppeUjlce zclcerheicl, 
dat bepaalt clat elke niet-betaling van 
bij deze beslttit-wet voorzicne bijd1·agen 
overecn lcomt met cle niet-bctaling van 
cle bijclr·agen voorzien b'ij cle pensioen
tvetten voo1· cle arbeiclcrs in het alge-
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meen en voor de bedienden en bij de 
wet van 4 Augustu,s 1930 betreffende de 
gezinsvergoedingen, heeft tot draag
wijclte op cle overtreclingen 'van de wet
ten bet!"effende de maatschappeUjke ze
kerheid de strafbepalingen van de wet
ten en beslttiten naar wellce het ver
wijst toepasselijk te malcen (1). 

7o At·tilcel12 van de besluitwet van 28 De
cembet· 1944, tot indchting van het 
stelsel van maatschappelijlce zelcerheicl, 
bij gebt"elc aan ttitdntlclcelijlce verwij
zing naat· at·tikel 121 van het lconinlclijk 
besl·uit van 19 Decembet· 1939 betref
fende de lc·inclMtoeslagen, waarbi,i voor 
de burgerUjlce vot·de'l'ing een langere 
termijn dan voor de strafvordering 
wordt gesteld, heeft niet tot draagwijdte 
het systeem van verjarinrJ toepnsseUjlc 
inznlce uezinsvet·goeclingen in het orga
nielc stelsel van de mnntschappelijke 
zelce1·heid over te brengen (2). 

8° De rechter over de gmnd beoordeelt 
smtverein of vet·sclwidene misdrijven ttit 
een zelfcle schttldig voornemen spn!.i
ten (3). 

9° De t·egel 1!00t'zien bij nTUkel 69 1!Ctn cle 
wet vnn 1.5 Decembet· 1937 betreffende 
de vet·zelwring tegen de geldelijke ge
volgen vnn ouderdom en m·oegtijdige 
dood, lcrnchtens welke, b'ij de tmblieke 
vordering en de bttrget·lijlce vordet·ing, 
vooTtvloeiende uit een door de we1'7cge
vet· of zijn nnngestelde begnne overtre
ding, de veTjat"in,q ·intreedt, nn vet·loop 
vnn een jaar ingnnnde met cle dng 
wanr·op het dienstcontt·act ophoudt, en, 
ten ovet·stann vnn de werlcgevet· die, b'ij 
het e·indigen van het d·ienstcontTnct, het 
bedrn;q van de afhou.dingen nag geheel 
of gecleeltelijlc bij zich heeft, na vet·
loop vnn een jnar in.qanncle met de dng 
wctnr(Jp de nfhotulingen ann cle verze
lceTingsinstellin,q overgemctnlct we·rden 
is slechts vnn toepctssing in gevnl de vet·
zelcerde niet opgehouclen heeft in dienst 
van zijn werlcgever te zijn (4), 

10° H et feit een beshtit toe te pnssen op 
een toestnnd wellce v661· z·ijn inwerking
tredinu geschapen, na cleze blijft vooTt
bestnnn, lcomt eT n·iet op neet· nan 
dit beslttit tentgwerlcende lwacht te ver
lenen, inclien de bepnUngen van het be
slu'it dergelijlce toestnnd tot doel heb-
ben (5). . 

11° Het beslttit vnn de Regent vnn 7 Sep
tembet· 1946 bepet·lct er zich toe, zonder 
het lcamlctet·, noah de berelcenings
gronclslng voorzien bij nrtilcel 9 vnn het 

~1) Zie, onderaan het arrest, de nota 1 (Bull. 
,en I' ASIC., 1952, I, 383). 

(2) Zie, onderaan het arrest, de nota 2, ge
ctekend W.-G. (Bull. en PASIC., 1952, I, 383). 

k3) Zie, onderaan het arrest, de nota 1 (Bull. 
1)n I' ASIC., 1952, I, 384). 

beslttit van de Regent van 16 Januari 
194.5 te wijzigen, in de plnnts van de 
nanmctning in de m·oeger voot·geschri:J
ven voTmen, enlcel het verstTijken te 
stellen van het tot starting van de ver
schulcligde bijdmgen bepaalde uitet·lijke 
Ujdstip (6). (Besluit van de Regent van 
7 September 1946, art. 1 en 3.) 

12° Het beslttit vnn de Regent van 7 Sep
, temllct' 1946, doot·, volgens het tijdstip 

wnarop de bijdt·age vervalt, pet· lcwar
taal de term·ijn te bepal~n ll'innen wellce 
de werlcgever gehotulen is haat· te star
ten, vetTe vnn de voot·d·ien verschttl
digde bijdragen van het stelsel welke 
het invoert uit te slttiten, laat toe de 
starting vnn de bijdragen, die het voor
wertJ van een nanman·ing niet waren ge
weest, te verrichten tijdens het eerste 
kwartnal dat ten dage vnn zijn inwer
lC'ingtred'ing lopende was (7). 

13° Het beslttit vnn rle Regent van 7 Sep
tembe1· 1946 heeft enlcel tot doel voot· de 
toelcomst de toepnssingsvoorwaat·den te 
regelen van een bijslag wellce t·eeds 
voot·heen diende te wonlen betnnld in 
_qevnl van niet-nnlcomhtg 11an de wette
lijlre vet·plichting tot starting van de 
b'ijdmgen binnen de gestelde te1·mijn (8). 

14° A·rtilcel 9 vnn het beslttit vrm de Re
gent vnn 7 September 1946 betreffende 
de werlcing van de R'ijlcsdienst voor 
mnntschappelij lee zelcerheicl is toepas
seUjlc op cle bijdt·agen wellce, voorheen 
eisbactr zijnde, het nag waren en niet 
binnen cle toegestan~ termijn wat·en ge
stot·t geweest. 

15° De intt"est tegen .5 t. h. 's jnars, wellce 
bij nt·tilcel 9, parngt·naf 1, van het be
sl·uit vnn de Regent van 7 September 
1946 bett·ef!ende de werlcing van (le 
Rijlcsdienst voot· maatschappeUjlre ze
lcet·heid ten laste vnn de in gebt'elce ge
bleven werlcgever werd gelegrl, is ver
schuldigcl op het bedmg 1'an de bijdrn
gen en venneet·der'ingen, wellce, voor
heen e'isbanr zijnde, het nag waren en 
niet binnen cle toegestnne tet·mijn wat·en 
gestort geweest. 

16o At·tilcel 9 vnn het besluit vnn de Re
gent vnn 7 September 1946 bett·effencle 
de wet·lcing van de Rijlcscl'ienst voor 
mnntschnppeUjlce zelcet·heid, wellc met 
een vermeenlering van .500 fmnlc het 
feit bestt·aft Mnnen de gestelcle termijn 
cle anngifte n·iet te hebben ·inqeshttwd 
wanTvan het ·indienen bij de Rijlcsdienst 
door art-ilcel 8 van voonneld beslttit ve1·
plichtend is _qesteld, is van toepassing op 
ellce nnngifte die na 1 October 1946 

(4) Zie memorie van toelichting, Pnsinomie, 
1937, biz. 467. 

(5) (6) (7) en (8) Verbr., 6 December 1951 
(Arr. Vm·br., 1952, biz. 163; B-ull. en PASIC., 

1952, I, 181). 
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diende gedaan en b'ijgevolg op die welke 
moest worden . ingediend tot regeling 
van de toestand betreffende de voor 
het ve1·leden verschuld·igde bijclragen 
welke op 1 October 1946 no,q niet veref
tend geweest waTen. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. WEltY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 18 Januari 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei; 

Over llet eerste middel : schending van 
artikelen 12 van de besluitwet van 28 De
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, 2 van de 
besluitwet van 6 September 1946 tot wij
ziging van artikel 12 van de besluitwet 
van 28 December 1944, 121 van het konink
lijk besluit van 19 December 1935 tot sa
menvatting van de wet van 4 Augustus 
1930 betreffende de kindertoeslagen voor 
de loonarbeiders en de koninklijke beslui
ten krachtens een latere wetgeving gena
men, 69 van de ,wet van 15 December 1937 
betreffende de verzekering tegen de gelde
lijke gevolgen van ouclerclom en vroegtij
cligen doocl, 21 en 23 van de wet van 
l7 April 1878 bevattende de voorafgaancle 
titel van. het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis onder de aan de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid verschuldigde bijdragen een onder
scheid maakt tussen het door de wetgever 
te kwijten aandeel en de op lonen en wed
·den gedane afhoudingen en beslist dat en
kel het feit deze afhoudingen niet te doen 
ofwel, ingeval zij werden gedaan, het feit 
ze niet aan de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid over te maken, 
« een strafbare inbreuk ll uitmaakt, en 
verklaart dat de vordering tot betaling 
van deze sommen na een jaar verjaart, 
terwijl de vordering tot kwijting door de 
werkgever van zijn aandeelna dertig jaar 
v66r 1 October 1946 en na drie jaar na 
deze datum verjaart, en gevolglijk wei
gert de eis van aanlegger in verbreking in 
te willigen, dan wanneer het niet-betalen 
van het geheel van de aan de Rijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid ver
schuldigcle bijdragen, zonder onder deze 
een onderscheid te maken tussen het aan
deel dat de werkgever client te kwijten en 
de afhoudingen door hem op de lonen en 
wedden van zijn personeel zowel v66r als 
na 1 October 1946 te doen een strafrech
telijk bestrafbare inbreuk uitmaakt, en 
dan wanneer de bij het burgerlijk ge
recht aangebrachte vordering tot kwijting 
van deze bijdragen, na drie jaar ver
jaart : 

VERBlt.. 1952. - 22 

Overwegeude dat door de voorziening 
het bestreden vonnis verweten wordt te 
hebben aangenomen dat de vordering tot 
inning van de bijdragen na een jaar ver
jaart; 

Dat zij niet betwist dat deze vordering 
gegrond was op een strafrechtelijke in
brenk en dat de publieke vordering waar
toe de inbreuk aanleiding had gegeven 
na een jaar verjaarde, maar dat zij doet 
gelden dat de besluitwet van 28 December 
1944 tot inrichting van het stelsel van 
maatschappelijke zekerheid, door te ver
wijzen naar de vroegere wetgeving betref
fende de pensioenen van de arbeiders en 
bedienden en betreffende de kindertoe
slagen, bepaalt dat de verjaring van de 
burgerlijke vordering waartoe het niet
nakomen van de verplichtingen welke het 
oplegt aanleiding. geeft, de ·driejarige ver
jaring is; 

Overwegende dat artikel 12 van de be
sluitwet van 28 December 1944 bepaalt 
wat volgt : « Elke niet-betaling van bij 
deze besluitwet voorziene bijdragen komt 
overeen met de niet-betaling van de bij
dragen voorzien bij de pensioenwetten 
voor de arbeiders in het algemeen en voor 
de bedienden en bij de wet van 4 Augus
tus 1930 betreffende de gezinsvergoedin
gen ; de strafrechtelijke sancties voorzien 
bij die wetten zijn toepasselijk, onvermin
derd de gebeurlijke sancties van het Straf
wetboek ll; 

Overwegende dat, indieri volgens arti
kel 69 van de wet van 15 December 1937 
over de pensioenen van de arbeiders en 
bediendeu, zowel de burgerlijke als de pu
blieke vol'dering ingesteld op grond van 
de bij deze wet omschreven inbreuken 
na verloop van een jaar verjaren, arti
kel 121 van het koninklijk besluit van 
19 December 1939 tot samenvatting van 
de voorclien uitgevaardigde wetsbepalin
gen op het stuk van kindertoeslagen de 
verjaring van de burgerlijke en die van 
de strafvordering van elkaar onafhanke
lijk stelt; 

Overwegende dat, naar in de voorzie
ning wordt aangevoerd, de langste ter
mijn, namelijk de driejarige, toepasselijk 
zijn zou op het feit dat tevens schending 
uitmaakt van de bepalingen aangaande 
de pensioenen van de arbeiders en bedien
den en de kindertoeslagen en dat in on
derhavig g·eval de verjaring van de bur
gerlijke vordering door een van verweer
der uitgaande en op 10 Februari 1948 ge
schreven schuldbekentenis gestuit zou ge
weest zijn; 

Overwegende dat artikel 12 van de be
sluitwet van 28 December 1944 geen uit
drukkelijke verwijzingen bevat naar de 
bepnling van het koninklijk beslnit van 
19 December 1939 waarbij voor de burger
lijke vordering een langere termijn dan 
voor de strafvordering wordt gesteld : 
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Dat het niet aan te nemen is dat de 
wetgever enkel door deze tekst in het or
ganiek stelsel van de maatschappelijke 
zekerheid het complex systeem van de 
wet van 1937 en van het besluit van 1939 
heeft willen overbrengen, systeem waar
van de bepalingen niet overeenstemden, 
onder meer wat betreft de aanvangspun
ten van de verjaring; 

Dat dit artikel 12 tot draagwijdte heeft 
op de overtredingen van de wetten betref
fende de maatschappelijke zekerheid de 
strafbepalingen van de wetten en beslui
ten waarmiar het verwijst toepasselijk te 
maken; 

Overwegende dat artikel 2 van de be
sluitwet van 6 September 1946 waarbij 
bepaald wordt dat de burgerlijke vorderin
gen gegrond op het niet-nakomen door de 
werkgevers van hun verplichtingen op )let 
stuk van maatschappelijke zekerheid 
na verloop van drie jaar verjaren, de vor
dering van aanlegger in verbreking tegen 
verweerder, gesteld dat deze vordering 
vervallen was, niet opnieuw heeft kunnen 
doen ontstaan in de feitelijke omstanclig
heden welke de rechter over de grond aan 
verweerder door alle rechtsmiddelen, met 
inbegrip van getuigenissen heeft toege
laten te bewijzen; 

Overwegende dat de door verweerder 
op 10 Februari 1948, toen de verjaring ver
kregen was, afgelegde verklaring, waar
door hij toegaf het bedrag van de achter
stallige bijdragen schuldig te zijn, een 
burgerlijke vordering niet heeft kunnen 
ontvankelijk maken welke niet meer op 
grond van een inbreuk kon worden inge
steld, om reden van de verjaring van de 
publieke vordering waarmede zij verbon
den was; 

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

artikelen 12 van de besluitwet van 28 De
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, 69 van 
de wet van 15 December 1937, betreffende 
de verzekering tegen de geldelijke gevol
gen van ouderdom en vroegtijdige dood, 
21 tot 23 van de wet van 17 April 1878 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
65 van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
na te hebben verklaard dat de vordering 
tot betaling van de som van 1.765 frank, 
bedrag van de afhoudingen welke ver
weerder in verbreking op de wedden en 
lonen van zijn personeel diende te doen 
over het tweede kwartaal van 1945 na een 
jaar verjaarde, verkeerdelijk beslist, zon
der een onderscheid te maken tussen 
de voor 1 October 1946 in werking getre
den wetten en die welke na deze datum 
in werking zijn getreden, dat, wanneer 
de werkgever de afhoudingen niet gedaan 

heeft waartoe hij gehouden is, de verjaring: 
ten dage van de inbreuk ingaat, terwijl, 
wanneer de werkgever, na deze afhoudin
gen te hebben gedaan, ze niet heeft over
gemaakt, zij pas ten dage van de overma
king ingaat, dan wanneer : 1° de recht
bank, aanriemend clat het niet-betalen van 
gezegde som van 1.765 frank een inbreuk 
uitmaakt en dat de daaruit ontstaande 
burgerlijke vordering na hetzelfde tijds
verloop als de publieke vordering verjaart, 
diende te beslissen dat de wanbetalingen 
van de gedeelten van de bijdragen welke 
de afhonclingen vertegenwoordigen op· 
de wedden en lonen te doen over llet 
dercle en het vierde kwartaal 1945, eerste, 
tweede en vierde kwartaal 1946, insgelijks 
inbreuken uitmaakten dO<;h alle nit een 
zelfde schuldig voornemen voortvloeiend,. 
met het gevolg dat het verjaren van 
de publieke vordering en van de daaruit 
ontstaande burgerlijke vordering pas. 
vanaf de laatste dier inbreuken aanvang 
nam; 2° indien hij een onderscheid 
maakt tussen het aanvangpunt van de 
verjaring naar gelang de werkgever de 
afhoudingen niet gedaan heeft ofwel, ze 
gedaan hebbend, ze niet heeft overge
maakt, de wetgever bepaalt dat v66r 1 Oc
tober 1946 het verjaren in het eerste ge
val pas vanaf de dag van het afbreken 
van het dienstcontraet aanvang neemt, 
en in het tweede geval, vanaf de dag van 
de overmaking van de bijdragen : 

Overwegende dat in het eerste onder
dee! van het tweede middel het bestreden 
vonnis verweten wordt dat het, hoewel 
het vastgestelcl heeft dat verweerder 
in gebreke is gebleven de bijclragen te· 
kwijten over het tweecle, het clerde en het 
vierde kwartaal 1945, het eerste, het 
tweede en het viercle kwartaal 1046, het 
laatste van de aangewezen verzuimen 
niet als aanvangspunt voor de verjaring 
van de burgerlijke vordering heeft geno
men, aangezien de bewuste verzuimen met 
een zelfde schuldig voornemen bega-an 
werden; 

Overwegencle clat de bewering van de 
voorziening clat verweerders verzuimen 
nit een zelfde sclmldig voornemen spro
ten, geen steun vinf!t in de beslissing van 
de rec)lter over de grond; dat de vasts tel
ling van deze omstandigheid tot diens 
souvereine beoordelingsmacht behoorde; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat in het tweede onder
dee! van het middel het vonnis verweten 
wordt de wetsbepaling luidens welke de 
verjaring vanaf de. dag van de verbreking 
van het dienstcontract ingaat niet in aan
merking te hebben genomen; 

Overwegende dat in zover het, bij 
afwijking van het gemeen recht, een 
bijzonder aanvnngspunt voor de vel·-
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juring bepaald, artikel 69 van de wet 
van 15 December 1937 slechts van toe
passing is in het geval waarin <le verze
kerde niet meer in dienst van zijn werk
gever is; 

Dat uit geen enkel processtuk blijkt dat 
zoclanige omstandigheid in dit gev'al be
staat; 

Dat het tweede onclerdeel van het mid
del niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : schending van 
.artikelen 22 van het Burgerlijk Wetboek, 
12 van de besluitwet van 28 December 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid van de arbeiders, gewijzigd bij arti
kel 2 van de besluitwet van 6 September 
1946, 5 en 9 van het besluit van de Regent 
van 16 Januari 1945, betreffende de wer
king van de Rijksdienst voor maatschap
l)elijke zekerheid, welke artikelen werden 
gewijzigd bij artikel 1 van het besluit 
van de Regent van 7 Sel)tember 1946, en 
van artikel 97 van de Gronclwet, doordat 
het bestreden vonnis geweigerd heeft ver
weerder in verbreking te veroordelen tot 
het betalen van de 20 t. h. verhoging en 
van cle interesten van verwijl tegen 5 t. h. 
op de bijclragen verschuldigd voor het 
tweecle, het derde en het viercle kwar
taal 1945, het eerste en het tweede kwar
taal 1946, en tot ·het betalen van de vaste 
verhoging van 500 frank, verschuldigd 
wegens niet overmaking binnen de ge
stelde termijnen van cle bescheiden om
schreven bij artikel 8 van het besluit van 
de Regent van 16 Januari 1945, gewijzigd 
bi.i artikel 1 van het besluit van· de Re
gent van 7 September 1946 welke op de
zelfcle kwartalen betrekking hebben, dan 
wanneer : 1° artikel 1 van voormeld be
slnit van de Regent van 7 Sel)tember 1946, 
waarbij onder meer artikel 9 van het be
sluit van de Regent van 16 Januari 1945 
gewijzigd werd, de vermeerdering met 
20 t. h. en de interesten van verwijl tegen 
5 t. h. automatisch op alle « verschuldigde 
bijdragen )) toepasselijk maakt, en dus 
zowPl op flie welke v66r 1 October 1946 
inbaar zijn geworden en te dien dage nog 
verschnldigd bleven als op die welke na 
1 October 1946, dag van de inwerkingtre
ding van het artikel vervallen zi.in, en een 
vaste vermeerdering van 500 frank ten 
laste legt van de werkgever die binnen de 
gestelde termijnen aan ae Rijksdiepst 
voor maatschappelijke zekerheid de be
hoorlijk ingevulde bescheiden omschreven 
in artikel 8 niet heeft laten toekomen; 
2° artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 
niet cle wetten van l)Ublieke orde bedoelt, 
met dit gevolg dat, vermits het besluit 
van de Regent van 7 September 1946 van 
l)Ublieke orde is, de bepalingen er van die
nen te worden toegepast op cle bijdragen 
welke v66r 1 October 1946, dag van de 
inwerkingtreding van voormeld besluit 

vervallen waren, doch nog niet vereffend 
ol) 15 December 1946, op welke dag voor 
de eerste maal en zonder verdere voor
waarden de bij .voormeld besluit omschre
ven vermeerderingen en intresten van ver
wijl moesten worden toegepast : 

Overwegende dat de eis van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
strekkende tot kwijting van de vermeer
deringen en verwijlsintresten op de over 
de v66r 1 October 1946 verstreken kwarta
len verschuldigde bijdragen door het 
bestreden vonnis verworpen werd, om 
de reden dat de besluitwet van 6 Septem
be-r 1946 en het toepassingsbesluit van de 
Regent van 7 September 1946 geen terng
werkende kracht konden hebben; 

Overwegende dat het feit vermelde be
sluiten toe te passen op een toestand 
welke, voor hun inwerkingtreding gescha
pen, na deze blijft voortbestaan, er niet 
op neerkomt aan deze besluiten terug
werkende kracht te verlenen indien hun 
bepalingen dergelijke toestand ten doel 
hebben; 

Overwegende dat de bijdragen over het 
tweede kwartaal 1945, onder voorbehoud 
van hetgeen zal worden beslist na het 
door de rechter over de grond bevolen on
derzoek ten aanzien van het aandeel ver
tegenwoordigende de afhoudingen te doen 
op de lonen van de arbeiders en de bijdra
gen over het derde en het vierde kwartaal 
1945, het eerste en het tweede kwar
taal 1946, volgens de vaststellingen zelf 
van het bestreden vonnis, op de aange
duide datum van 1 October 1946 verschul
digd bleven ; 

Overwegende dat bij artikel 8 van het 
besluit van de Regent van 16 J anuari 
1945, aan de werkgever de verplichting 
werd opgelegd bij de Dienst der postcheks 
op het krediet van de Riiksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid de door hem 
aan laatstgenoemde dienst verschuldigde 
sommen te storten; 

Overwegende dat in de aanvankelijke 
tekst van artikel 9 van gemeld besluit een 
nalatigheidsbijslag was bepaald wanneer 
de werkgever nog in gebreke bleef zijn 
verplichting na te komen na de maand in 
de loop waarvan hij aangemaand was ge
weest er aan te voldoen; 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 7 September 1946 er zich toe 
heeft beperkt, zonder het karakter noch 
de berekeningsgrondslag van deze nalatig
heidsbijslag te wijzigen, in de plaats van 
de aanmaning in de vroeger voorgeschre
ven vormen, voorwaarde tot toepassing 
van bewuste nalatigheidsbijslag, enkel het 
verstrijken te stellen van het tot storting 
van de verschuldigde bijdragen bepaalde 
uiterlijke tijdstip; 

Dat het besluit van de Regent, door, 
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volgens het tijdstip, waarop de bijdrage 
vervalt per kwartaal, de termijn te bepa
len binnen welke de werkgever gehouden 
is haar te storten, van het stelsel welke 
het invoert de voordien versclmldigde bij
dragen niet uitsluit; dat het toelaat de 
storting er van te verrichten tijdens het 
eerste kwartaal dat ten dage van zijn 
inwerkingtreding lopende was, de bijslag 
bij niet-storting eerst na verstrijking van 
deze termijn toegepast worden de; 

Overwegende dat dit besluit enkel ten 
doel heeft voor de toekomst de toepassings
voorwaarden te regelen van een bijslag 
welke reeds voorheen in geval van niet
nakoming van een bij de wet voorgeschre
ven verplichting diende te worden be-
taald; · 

Overwegende dat de nieuwe bepaling 
toepasselijk is op de bijdragen welke, 
voorheen eisbaar zijnde, het nog waren en 
niet binnen te toegestane termijn waren 
gestort geweest ; 

Dat de intrest tegen 5 t. h. 's jaars, 
welke bij artikel 9, nieuwe alinea 1, ten 
laste van de in gebreke gebleven werkge
ver werd gelegd, op het bedrag van de 
bijdragen en vermeerderingen verschul
digd was; 

Overwegende dat, bij artikel 8 van het 
besluit van 16 Januari 1945, op de werk
gever die het bedrag van de bijdragen 
op het krediet van de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid stortte de ver
plichting werd gelegd aan bewuste dienst 
een volgens het reglementair model opge
maakte aangifte te sturen, zonder dat op 
het niet-nakomen dezer verplichting een 
strafmaatregel was gesteld; · 

Overwegende dat het nieuwe bij het 
besluit van 7 September 1946 ingevoerde 
artikel 9 met een vermeerdering van 
500 frank het feit bestraft binnen de ge
stelde termijn de aangifte niet te hebben 
ingestuurd waarvan de indiening bij arti
kel 8 verplichtend is gesteld; 

Overwegende dat deze bepaling van toe
passing is op elke aangifte die na 1 Octo
ber 1946 diende gedaan en bijgevolg op 
die welke moest worden ingediend tot re
geling van de toestand betreffende de voor 
het verleden verschuldigde bijdragen 
welke op 1 October 1946 nog niet vereffend 
geweest waren ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
gevolglijk de in het middel aangehaalde 
teksten geschonden heeft; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
de eis verwerpt met betrekking tot de ver
meerderingen van de bijdragen, aandeel 

(1) Raadpl. verbr., 8 April 1948, drie arres
ten (Arr. Verb,·., 1948, blz. 199 en 201; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 229 en 233, . en de conclusie 
van de heer eerste advocaat-generaa.l R. Hayoit 

van de werkgever, over het tweede kwar
taal 1945, de voordien vervallen bijdragen 
en de wettelijke intrest op deze vermeer~ 
deringen ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Hoei en dat melding er- van zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de par
tijen elk tot de helft van de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik zit
ting houdend in hoger beroep. 

28 Februari 1952. - 16 kamer. - Voo1'
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vet-slaggever, H. Piret. - Gelijkluidencle 
oonolnsies, behalve op 7°, H. Ganshof van 
der lVIeersch, advocaat-generaal. - Ple·i
ter, H. Delacroix. 

lc KAMER-- 29 Februari 1952 
1° SEQUESTER VAN DFJ GOEDFJRFJN 

VAN VI.J.ANDELIJKE . ONDERDA
NEN. - BESL1IITWET VAN 23 AUGUSTUS 
1944. - BESLUITWET BI.T WI.JZE VAN EEN 
ECONOMISCHE PAND VAN DE NATIE, ONDER 
MEER ALLE AAN DE VIJAND VERSCHULDIGDE 
GELDSOMMEN ONDER SEQUESTER STELLEND. 

2° SEQUESTER V .AN DE GOEDERFJN 
VAN VIJ.ANDELIJKE ONDERDA
NEN. - BESLUITWET VAN 23 AUGUSTUS 
1944. :-- BESLUITWET DA'l' IN HET POLI'l'IEK 
EN HOGER BELANG VAN DE BELGISCHE STAAT, 
AAN HEM DIE MET DE VIJAND EEN CONTRACT 
AANGEGAAN HEEF'l', OM REDEN VAN DE ONGEOOR
LOOFDHEID VAN DE OVEHEENKOMST HET RECHT 
ONTZEGT DE NIETIGHEID VAN DEZE LAATSTE 
IN TE ROEPEN. 

1° De besl1t-itwet van 23 Ang1tst1t8 1944, 
waa·rvan at-tilcel 4, 011 stra.ffe 1!an cle 
bij artilcel 6 bepaalde stmf'reohtelij ke 
sanoties, cle aangifte bij de D·ienst van 
het seq1teste1: beveelt van alle verbin te
nissen jegens vijanden, aangaande eni
get-lei sommen, waanlen of voorweTpen, 
nlsook van alle ove,reenlcomst waarin 
een v·ijand, uit ~vellcen hoofde oolc, be
lang heett, wil daanloo·r b·ij wijze vctn 
een eoonomisohe l}and van de N a tie, on
der meet· alle aan de vijand versohnl
digde gelclsommen oncler sequester stel
len (1). 

2° Door aan de Staat; bij wijze van pand, 
de sohttldvonlet·ingen toe te lcennen 
welke ten bate van de 'V·ijand 1tit hoofde 

de Termicourt); 9 Maart 1950 (ArT. Verbr., 
1950, biz. 459; Bull. en PAsrc., 1950, I,· 487); 
18 Januari 1951 (Arr. Verbr., 1951, blz. 259; 
B-ull. en PASIC., 1951, I, 307). 
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met hem gesloten ove1·eenlcomsten ont
staan zijn, heeft de besluitwet van 
:23 4-ugusttts 1944 noodzalcelijlc aan de1·
gelijlce sclmlclvordedngen een wettelijlc 
bestaan e1·1cend, aldns, in het politiek 
en hoger belang van cle Belgische Staat, 
aan hem, clie met cle vijancl een contmct 
aangegaan heeft, om reden van cle onge
oorloofclheicl van cle overeenlcomst het 
recht ontzeggencl, cle nietigheid van 
deze laatste in te 1·oepen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ,J. liANREZ, 
T. DIENST VAN RET SEQUESTER.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden. 
arrest, op 10 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest beslist dat de aanleg
gende vennootschap persoonlijk verbonden 
is door het contract waarvan verweerder 
zich de tenuitvoerlegging ten doel stelde 
en hetwelk hij beweerde tussen haar en 
de naamloze vennootschap Westbank ge
sloten te zijn geweest, en bijgevolg het be
roepen vonnis bevestigt waarbij zij, ter 
tenuitvoerlegging van dit contract, tot 
betaling van een sam van 2.210.279 frank 
veroordeeld werd, om de enige reden 
dat, het werkelijk bestuur van de ven
nootschap, onder de dekmantel van de 
verwaltun,q, bij afwezigheid doch met de 
althans stilzwijgende instemming van de 
raad van beheer, door de HH. Molle en 
Cornil waargenomen werd, ten minste wat 
de litigieuse verrichtingen aangaat, zon
der de regelmatig door aanlegster bij con
clusies opgeworpen middelen te beant
woorden welke waren afgeleid hieruit : 
1 o dat verweerder het bewijs er van niet 
leverde dat de in een contract vastgelegde 
verbintenis van welke hij de nakoming 
vervolgde door de statutaire en wettelijke 
organen van aanlegster zou aangegaan 
geweest zijn, namelijk haar algemene 
vergadering of haar beheerders, of door 
personen handelend uit kracht ener geldige 
machtiging, hun verleend binnen de per
ken toegelaten bij artikel 63 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen en door de sta
tuten; 2° dat de HH. Molle en Cornil 
door de vijand werden gedwongen te han
delen en dat aileen deze dwang volstond 
om aan de overeenkomst alle bindende 
kracht te ontnemen, en doordat het arrest 

(1) Raadpl. verbr., 8 April 1948, drie arres
ten (Arr. Verbr., 1948, biz. 199 en 201; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 229 en 233, en de conclusie 
van de heer eerste advocaat-generaal R. Hayoit 

derhalve niet naar het vereiste van de 
Grondwet met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de feitelijke omstandigheden opsomt 
welke het beschouwt als een samenstel 
van ernstige, nauwkeurige en overeen
stemmende vermoedens, waaruit blijkt 
dat de stelling van aanlegster onder ver
waltttng noch in het principe noch in de 
gevolgen er van een van de vijandelijke 
overheid uitgaande dwangmaatregel nit
maakt; 

Dat het arrest vervolgens vaststelt dat 
de HH. Molle en Cornil, steunend enkel 
op de bevoegdheden waarmede zij door 
de beheersraad van aanlegster werden be
kleed, en zonder dat op de tussenkomst of 
zelfs op het bestaan van een verwalte1· 
gezinspeeld were!, met de Westbank een 
reeks verrichtingen afdeden, zodoende 
handelend met het volle medeweten van 
de beheersraad die deze verrichtingen niet 
afgekeurd heeft; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
in zake « enkel een althans niet werkda
dige verwaltung >> heeft bestaan onder 

-welker dekmantel het werkelijk bestuur 
van het bedrijf, ten minste wat de liti
gieuse verrichtingen aangaat, bij afwe
zigheid maar met de althans stilzwijgende 
instemming van de beheersraad van aan
Iegster door de HH. Molle en Cornil waar
genomen werd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzo een gepast antwoord op de in het 
micldel aangehaalcle punten van cle con
clusies van aanlegster heeft verstrekt, 
weshalve het feitelijke gronclslag mist; 

Over het tweecle middel, schending van 
artikelen 1, 7 en 8 van de besluitwet van 
23 Augustus 1944 betreffende het sequester 
van vijandelijke goederen, rechten en be
langen, van artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 
1338 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, om het door 
aanlegster bij conclusien voorgebrachte 
middel te verwerpen hetwelk hieruit was 
afgeleicl dat de in 1942 door cle vennoot
schap Westbank gesloten overeenkomst 
waarvan verweerder zich de niet-tenuit
voerlegging ten doel stelde ongeoorloofd 
en strijdig met de openbare orde was en 
gevolglijk tot generlei vordering in rechte 
grond boocl, er zich bij bepaalt, zonder te 
betwisten dat deze overeenkomst ongeoor
loofd was, te beslissen dat, aangenomen 
dat dit middel aan de Westbank kan 
worden tegengeworpen, het desniettemin 
niet trgen de Dienst van het sequester zou 
kunnen worden ingeroepen om de reden : 

de Terrnicourt); 9 Maart 1950· (A,-,·, V m·b·r ., 
1950, biz. 459; Bull. en PAsrc., 1950, I, 487); 
18 Januari 1951 (Arr. Verbr., 1951, biz. 259; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 307). 
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1o dat het sequester ingevoerd bij besluit
wet van 23 Augustus 1944 een OOI'logs
maatregel is welke als dusdanig vreemd 
aan het burgerlijk recht is; 2° dat de 
Dienst van het sequester niet de gese
questreerde doch de Belgische Staat ver
tegenwoordigt en dat de litigieuse schuld
vordering een onder sequester gesteld 
goed uitmaakt; 3° dat het in strijd 
met de openbare orde zou zijn dat aan
legster zich dit goed ten nadele van 
de Natie zou kunnen toeeigenen door zich 
te beroepen op de ongeoorloofdheid in 
hoofde van de onder sequester gestelde 
vennootscha]J van verrichtingen waaraan 
zij zelve wetens heeft deelgenomen, dan 
wanneer : 1 o krachtens een hem eigen 
wettelijke opdracht in de plaats van de 
vijandelijke onderdaan gesteld in al diens 
betrekkingen met de onder sequester 
gestelde recbten en gelast deze rechten 
uit te oefenen waarvan hij de hoecle en 
het beheer waarneemt maar waarin de 
gesequestreerde persoonlijk gerechtigd 
blijft, de Dienst van het sequester, rechts
opvolger van de gesequestreerde ten aan
zien van de uitoefening van dezes bij con· 
tract tegen dezes medecontractant vastge
legde rechten, onderworpen is aan de pri
vaatrechtelijke regels welke onder andere 
wat hun geldigheicl en hun uitwerkselen 
aangaat, de tussen de gesequestreerde en 
de derde v66r de ondersequesterstelling 
gesloten overeenkomsten beheersten, en 
tlan wanneer hij dienvolgens, evenmin als 
vroeger de gesequestreerde, in rechte een 
veroordeling had kunnen bekomen tot be
taling van een uit een ongeoorloofde en 
met de openbare orde strijdige overeen
komst ontstane schuldvordering welke 
v66r de ondersequesterstelling door de ge
sequestreerde werd aangegaan ; 2° zulke 
ongeoorloofde overeenkomst, ab initio ge
troffen door volstrekte nietigheid welke : 
zelfs ambtshalve door de rechter behoort 
te worden vastgesteld, generlei gevolg kan 
hebben, wettelijk niet op geldige wijze 
kan worden bevestigd of bekrachtigd en 
gevolglijk geen goed, recht of belang uit
maakt welk onder sequester zou kun
nen worden gesteld, en dan wanneer in 
elk geval de ontlersequesterstelling er van 
krachtens de besluitwet van 23 Augustus 
1944 haar geen uitwerking toekennen kan 
welke zij voordien niet hebben kon, 
en evenmin aan aanlegster, Belgische me
decontractante van de gesequestreerde, 
het recht kon ontnemen deze nietigheid te 
doen vaststellen en aan ·de rechtbanken 
de. plicht ze zelfs ambtshalve vast te 
stellen; 3° aanlegster door, op grond van 
de ongeoorloofdheid er van, de nietigheid 
in te roepen van de schuldvOl·dering waar
van het verhalen op haar werd nage
streefd, zich deze geenszins toeeigende 
maar er zich bij bepaalde haar recht uit te 

oefenen op groncl van de vaststelling van 
deze nietiglleid welke de rechtbank trou
wens ambtshalve behoorde vast te stellen, 
en dan wanneer het geenszins met de 
openbare orde strijdig kan zijn te doen 
vaststellen, zoals bij artikelen 6, 1132 en 
1133 toegelaten en overigens voorgeschre
ven wordt, dat een overeenkomst precies 
met de openbare orde strijdig is; 4° ge
steld, q·!tod non, dat het arrest de nietig
heid van de ongeoorloofde overeenkomst 
zou aangenomen hebben doch aanlegster 
bij wijze van weclervergelding van de door 
de Westbank op grondslag clier overeen
komst vrijwillig verrichte prestaties zou 
hebben veroorcleelcl, deze beslissing on
wettelijk zou zijn om dezelfcle reclenen, 
naarclien de ongeoorloofde en met de open
bare orde strijclige overeenkomst geen 
groncl tot enige eis in rechte kan opleve
ren, zelfs ter terugvorclering van ver
richte prestaties, noch vanwege de gese
questreercle voor zijn onderseqmisterstel
ling, noch in_ het vervolg vanwege de 
Dienst van het sequester : 

Overwegencle dat de schuldvordering 
welke de Westbank op 4 September 1944, 
datum van inwerkingtrecling van de be
sluitw)t van 23 Augustus 1944 tegen de 
aanleggencle vennootschap had rechtens 
ingevolge artikel 1, paragraaf 1, van cleze 
besluitwet onder sequester wercl gesteld; 

Overwpgencle clat deze besluitwet bij ar
tikel 4, op straffe van bij artikel 6 be
paalde strafrechtelijk~ sancties beveelt 
dat cc alle verbintenis jegens vijanden, 
aangaancle enigerlei sommen, waarden of 
voorwerpen )) en cc alle overeenkomsten 
waarin een vijand, uit welken hoofcle ook, 
belang heeft bij de dienst van het seques
ter moeten aangegeven worden; clat het 
claarcloor bij wijze van een economisch 
panel van de Natie, onder meer alle aan de 
vijand verschuldigcle gelclsommen onder 
sequester wil stellen ; 

Overwegende dat de besluitwet van 
23 Augustus 1944, door bij wijze van 
pand aan de Staat de schuldvorcleringen 
toe te kennen welke ten bate van de 
vijand uit met hem gesloten overeenkom
sten ontstaan zijn, noodzakelijk erkend 
heeft clat dergelijke schulclvorderingen een 
wettelijk bestaan hebben; 

Dat het alclus, in het politiek en hoger 
belang van de Belgische Staat, aan hem 
die met de vijancl een contract aangegaan 
heeft, het recht heeft ontzegd, door de on
geoorloofdheicl van de overeenkomst in 
te roepen, zijn schuld te verloochenen; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
derhalve wettelijk het uit de nietigheid 
cler overeenkomst afgeleid verweer ver-
worpen heeft; ' 
. Overwegentle dat het midclel naar recht 

faalt; 
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Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je~ 
gens verweerller. 

. 29 Februari 1952. - 1c kamer. - Yoor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Yerslaggever, H. Vandermersch.- Gelijlc
Zuidende conclltSie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Ansiaux en Resteau. 

2e KAMER. - 3 Maart 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM 
ZICH TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
PLEITBEZORGER VERKLARENDE ZlCH NAMENS 
EEN VENNOOTSCHAP TE VOORZIEN. - VERKLA
RING VERWIJZENDE NAAR EEN LASTGEVING DIE 
GEEN MACHTIGING VERLEENT OM EEN VOORZIE
NING IN VERBREKING IN TE STELLEN. - VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING 
OVER DE BURGERLIJE:E VORDERING. - VONNIS 
ZICH ERTOE BEPERKEND EEN PROVISIONELE 
VERGOEDING 'l'OE TE KENNEN EN EEN DESKUN
DIG ONDERZOEK TE BEVELEN. - VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSING. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING 
.MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE OVER DE 
PUBLIEKE VORDERING TEN OPZICHTE VAN EEN 
MEDEBEKLAAGDE GEWEZEN BESLISSINQ. - 0N
ONTVANKELIJKHEID. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEMIS AAN ANT
WOORD OP EEN NIET BIJ CONCLUSIES VOORGE
BRACHTE GRIEF AANVOEREND. - ~i[IDDEL MIST 
IN FEITE. 

1° Is niet ontvankelijk de voorzien·ing 
namens een vennootschap door een pleit
bezorger ingesteld, wanneer de ve1·Tcla
ring van voorzienin,q 1utar een lastge
ving verwijst 1.vaarbij geen nuwhtig·ing 
wordt verleend om een voo1·ziening in 
verbrelcing in te stellen (1). 

2° Is niet oritvanlcelijlc de voo·rziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen de 
beslissing die, uitspmak doende over de 
burge·rlij lee vordering, zich ertoe betJe'l"lct 
aan de blwgerlijlce pa1·tij een provisio
nele vergoecling toe te Tcennen en een 

(1) V ergeL ve1·br., 25 Februari 1929 (Bull. en 
PAsrc., 1929, I, 104) ; 15 October 1951 (zie bo
ger, biz. 73; Bull. en PASIC., 1952, I, 77, en 
nota 4, biz. 78). 

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

deskltndig onderzoeTc te bevelen (2). 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

3° Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening van 
een belclaagde tegen de over de publieTce 
vordering ten opzichte van een mede
beTclaagde gewezen beslissing (3). 

4° Mist feitelijke grondslag het middel 
dat een gemis aan antwoo1·d op een niet 
bij conclusies voorgebmchte grief aan
voert (4). 

(RIGAUX EN VENNOOTSCHAP << HAUZEUR, GERARD 
ET FILS ll, T. P. EN E. HAUREGARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 Juni 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers ; 

I. Aangaande de ontvankelijkheid van 
de twee voorzieningen van de vennoot
schap « Hauzeur Gerard et fils ll dd. 
11 Juni 1951, de eerste in de hoedanigheid 
van burgerlijk aansprakelijke partij en de 
tweede enkel met betrekking tot haar 
burgerlijke belangen; 

Overwegende dat deze voorziening<~n 
ondertekend werden door Mr Devos, pleit
bezorger, verschijnende << namens de ven
nootschap « Hauzeur Gerard et fils ll ... 
vertegenwoordigcl door Mr Wankenne, ad
vocaat te Verviers, krachtens een onder
handse volmacht welke hem op 16 Fe
bruari 1!151 verleend werd ll, en welke bij 
de stukken van de rechtspleging is ge
voegd; 

Overwegende dat de lastgeving welke 
deze volmacht vaststelt Mr Wankenne 
niet machtigt om namens zijn lastgeefster 
een voorziening in verbreking in te stel
len, noch gevolglijk om aan Jlilr Devos 
machtiging te verlenen zulke voorziening 
te ondertekenen ; 

Overwegende ongetwijfeld dat, inclien 
de pleitbezorger welke een partij verte
genwoordigt geacht wordt krachtens een 
regelmatige lastgeving te handelen, zulks 
niet het geval is wanneer, zoals in 
onderhavig geval, de door de pleitbezor
~er onclertekende verklaring van voorzie
ning uitdrukkelijk naar een lastgeving 
verwijst waarbij geen machtiging ver
leend wordt om een voorziening in ver
breking in te stellen ; 

Dat de namens de vennootschap « Hau
zeur Gerard et fils ll ingestelde voorzie
ningen dus niet ontvankelijk zijn ; 

II. Over de voorziening van Rigaux : 

24 Decembe~~ (zie Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 214). 

(3) Zie vorig arrest. 
(4) Zie verbr., 1 Maart 1948 (Arr. Verbr., 

1948, biz. 119; Bull. en PAsrc., 1948, I, 136). 



-344-

A. In zover deze voorziening gericht 
ls tegen de op de vordering van de bur
gerlijke partij Pierre Hauregard gewezen 
beslissing : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl, afgeleid uit artikel 416 van het Wet
boek van strafvordering; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
uitspraak doende over de vordering van 
de burgerlijke partij Pierre Hauregard, 
aanlegger er toe veroordeeld heeft hoof
-delijk aan de burgerlijke partij een pro
visionele vergoeding van 17.000 frank te 
betalen en, tot vaststelling van de omvang 
van het nadeel, een geneeskundige exper
tise bevolen heeft; 

Overwegende dat, volgens artikel 416 
van bet Wetboek van strafvordering, de 
voorziening in verbreking tegen de in 
1aatste aanleg gewezen vonnissen van on
'Clerzoek, en voorbereidende vonnissen, 
waarbij niet over een betwisting nopens 
de bevoegdheid uitspraak wordt gedaan 
-enkel na bet eind vonnis is toegel a ten ; 

Overwegende dat- de voorziening niet 
-ontvankelijk is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering gewe
zen beslissing : 

Over het middel afgeleid uit het feit dat 
-de bestreden beslissing : 1 o de concl usies 
niet heeft beantwoord welke door aanleg
_ger werden genomen ten aanzien van ae 
-door Pierre Hauregard begane fouten met 
:schencling van artikelen 33, 35, 42 en 57 
van bet algemeen reglement op de politie 
van het vervoer, en ten aanzien van de 
omstandigheid dat de aan Rigaux verwe
ten font op de door Pierre en Edouard 
Hauregard geleden scbade geen weerslag 
heeft gebad; 2° artikelen 33, 35, 42 en 57 
van bet algemeen reglement op de politie 
van het vervoer en het verkeer heeft mis
kend, doordat het de telastleggingen ver
meld in voornoemde artikelen en althans 
gedeeltelijk berhaald in de dagvaarding 
niet beantwoord heeft, doordat bij arti
kel 36 van voormeld reglement bepaald 
wordt dat in zekere gevallen, overgenomen 
in de conclusies, onder meer, wanneer er 
enig gevaar voor ongevallen bestaat, het 
voorbijsteken verboden is op de plaatsen 
waar bet uitzicht onvoldoende is en bij 
het naderen van een splitsing, aansluiting 
of kruising, wat in onclerbavig geval het 
geval was, omstandigheicl welke in het be
streden vonnis niet is aangeduid; 3° arti
kel 42 miskend heeft door na te laten de 
overdreven snelheid van Hauregard vast 
te stellen, welke snelheid aangetoond 
worclt door de aanzienlijke afstand 
(300 meter) welke dezes voertuig heeft 
moeten >~fieggen vooraleer tot stilstanc1 
te komen : 

Overwegende dat door deze grieven te
gen de bestreden beslissing niet wordt op-

gekomen in zover zij aanlegger veroor
deeld heeft, doch wel in zover zij Pierre 
Hauregard heeft vrijgesproken; 

Overwegende dat aanlegger er geen be
lang bij beeft zich te voorzien tegen een 
beslissing waarbij een medebeklaagde 
wordt vrijgesproken; 

Dat dergelijke beslissing generlei in
vloed op de te zijnen opzichte genomen 
beslissing kan hebben en dat het middel 
bijgevolg niet ontvankelijk is; 

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

0. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering van de burger
lijke partij Edouard Hauregard gewezen 
beslissing : 

Over l1et middel : scbending van de 
recbten van de verdediging doordat het 
vonnis op de door aanlegger genomen en 
hierboven aangehaalde conclusies geen 
antwoord verstrekt heeft : 

Overwegencle dat dit middel feitelijke 
grondslag mist; clat uit de bestreden b';
slissing immers blijkt « dat de door RI
gaux bestuurde auto niet zichtbaar was 
voor de andere weggebruikers die een rna
nreuvre aanvingen in de omstancligbeclen 
van weder en plaats welke tijdens de de
batten werden aangestipt; dat dienvol
gens de ten laste van Pierre Hauregard 
gelegde betichtingen niet mogen bebouden 
worden)); 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door in dier voege zijn beslissing 
te m~tiveren de handeling van Pierre 
Hauregard gerechtvaardigd heeft waar 
deze in de omstandigheden van weder en 
plaats waarin hij het heeft gedaan, een 
voorstekingsmanreuvre had aangevat en 
terecht de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval legt op aanlegger wiens voertuig. 
niet verlicht zijnde, niet zicbtbaar was; 

Aangaande het tegen het bestreden von
nis opgeworpen verwijt het middel niet te 
hebben beantwoord hetwelk door aanleg" 
ger bij conclusies werd afgeleid uit de 
omstandigheid clat de hem toegeschreven 
font geen weerslag heeft gehad op de 
door allebei Hauregard's en hun voer
tuig ondergane schade : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in bet middel wordt beweerd, deze grief 
niet bij conclusies werd voorgebracht; . 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

3 Maart 1952. - 2e kamer. - Voo1·zUter 
en versla,q[Jever, H. Wouters, voorzitter. 

Gel'ijkluiclende conclttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 


