
I-

-343 

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

29 Februari 1952. - 1e kamer. - ·voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Ansiaux en Resteau. 

2e KAMER.- 3 Maart 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEllllEN OM 
ZICH TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
PLEITBEZORGER VERKLARENDE ZICH 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. - STRAFZAKJCN. - BESLISSING 
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. - VONNIS 
ZICH ERTOE BEPERKEND EEN PROVISIONELE 
VERGOEDING TOE TE KENNEN EN EEN DESKUN
DIG ONDERZOEK 'l'E 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 1.'EN OPZICHTE VAN EEN 
MEDEBEKLAAGDE GEWEZEN BESLISSIN!"J. - 0N
ONTVANKELIJKHEID. 

4° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEMIS AAN ANT
WOORD OP EEN NIET BIJ CONCLUSIES VOORGE
BRACHTE GRIEF AANI'OEREND. - l\fiDDEL MIST 
IN FEITE. 

1° Is niet ontvanlcelijl.; de voorzien-inu 
namens een vennootschap door een pleit
bezorger ingesteld, wanneer de veTkla
ring van voorzien-ing ncw1· een lastue
ving verwijst wctarbij geen macht-luinu 
wordt ve1·leend om een voorziening in 
verbrelcing in te stellen (1). 

2° Is niet' oritvankelijlc de voo-rziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen de 
beslissing die, uitsp1·aalc doende ove1· de 
burgerlijlce vorder-ing, zich ertoe bezJerkt 
aan de btwgedijlce pa1·tij een provisio
nele veruoecl-ing toe te lcennen en een 

(1) Verge!. verbr., 25 Februari 1929 (Bull. en 
PAsiC., 1929, I, 104) ; 1.1 October 1951 (zie ha
ger, blz. 73; Bull. en PAsrc., 1952, I, 77, en 
nota 4, blz. 78). 

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

deslcundig onderzoek te bevelen (2). 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

3° Is niet ontvarilcelijk de voorzien-in{f van 
een beklaagde tegen de over de publieke 
vordedng ten opzichte van een mede
belclaagde gewezen beslissin{f (3). 

4° Mist feitelijke g1·ondslag het middel 
dat een gemis aan antwoord op een niet 
bij conclusies voo1·gebrachte grief aan
voe1·t (4). 

(RIGAUX EN VENNOOTSCHAP CC HAUZEUR, GERARD 
ET FILS>>, T. P. EN E. HAUREGARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 Juni 1951 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

I. Aangaande de ontvankelijkheid van 
de twee voorzieningen van de vennoot
schap « Hauzeur Gerard et fils n del. 
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 voorzieningen 
ondertekend werden door JVIr Devos, pleit
bezorger, verschijnende cc namens de ven
nootschap cc Hauzeur Gerard et fils n .•. 
vertegenwoordigd door Mr Wankenne, ad
vocaat te Verviers, krachtens een onder
handse volmacht welke hem op 16 Fe
bruari 1951 verleend werd >>, en welke bij 
de stukken van de rechtspleging is ge
voegd; 

Overwegende dat de lastgeving welke 
deze volmacht vaststelt Mr Wankenne 
niet ma:chtigt om namens zijn lastgeefster 
een voorziening in verbreking in te stel
len, noch gevolglijk om aan JVIr Devos 
machtiging te verlenen zulke voorziening 
te ondertekenen ; 

Overwegende ongetwijfeld dat, indien 
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
J:\'er ondertekende verklaring van voorzie
ning uitdrukkelijk naar een lastg;eving 
verwijst waarbij geen machtiging ver
leend wordt om een voorziening in ver
breking in te stellen ; 

Dat de namens de vennootschap cc Hau
zeur Gerard et fils » ingestelde voorzie
ningen dus niet ontvankelijk zijn; 

II. Over de voorziening van Rigaux : 

24 December 1951 (zie Bull. en PAsiC., 1952, 
I, 214). 

(3) Zie vorig arrest. 
(4) Zie verbr., 1 Maart 1948 (A1-r. Verb•·., 

1948, blz. 119; Bull. en PASIC., 1948, I, 136). 
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A. In zover deze voorziening gericht 
ls tegen de op de vordering van de bur
gerlijke partij Pierre Hauregard gewezen 
beslissing : 

Over {le grond van niet-ontvankelijk
heid, 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
iielijk 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 het Wetboek van strafvordering, de 
voorziening in verbreking tegen de in 
laatste aanleg gewezen vonnissen van on
derzoek, en voorbereidende vonnissen, 
waarbij niet over een betwisting nopens 
de bevoegdheid uitspraak wordt gedaan 
-enkel na het eindvonnis is toegelaten; 

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 nit het feit dat 
de bestreden beslissing : 1° cle conclusies 
niet heeft beantwoord welke door aanleg
.ger werclen genomen ten aanzien van Cle 
door Pierre Hauregard begane fouten met 
:schending van artikelen 33, 35, 42 en 57 
van het algemeen reglement op de politie 
van het vervoer, en ten aanzien van de 
omstandigheicl dat de aan Rigaux verwe
ten font op de door Pierre en Edouard 
Hauregard geleden schade geen weerslag 
heeft gehad; 2° artikelen 33, 35, 42 en 57 
van het 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 herhaald in de dagvaarcling 
niet beantwoord heeft, doorclat 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 cle plaatsen 
waar het uitzicht onvoldoende is en bij 
het naderen van een splitsing, aansluiting 
of kruising, wat in onderhavig geval bet 
geval was, omstandigheid welke in het be
streden vonnis niet is aangeduid; 3° arti
kel 42 miskencl 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 afieggen vooraleer tot stilstand 
te komen : 

Overwegende dat door cleze grieven te
gen de bestreden beslissing niet worclt op-

gekomen in zover zij aanlegger veroor
deeld heeft, doch wel in zover zij Pierre 
Ham·egarcl heeft vrijgesproken; 

Overwegende dat aanlegger er geen be
lang bij heeft 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 substanti{ile 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 het middel : schending van de 
rechten van de verdecliging doordat het 
vonnis op qe door aanlegger genomen en 
hierboven iaangehaalde conclusies geen 
antwoord verstrekt heeft : 

Overwegende. dat dit middel feitelijke 
grondslag mist; dat uit de bestreden b~
slissing immers blijkt (( dat de door RI
gaux bestuurde auto niet zichtbaar was 
voor de andere weggebruikers die een ma
namvre aanvingen in de omstancligheden 
van weder en plaats welke tijdens de. de
batten werden aangestipt; dat dienvol
gens de ten laste van Pierre Hauregard 
gelegde betichtingen niet mogen behouden 
worden ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door in dier voege zijn beslissing 
te mbtiveren de handeling van Pierre 
Hauregard gerechtvaardigd heeft waar 
deze in de omstandigheden van weder en 
plaats waarin hij het heeft gedaan, een 
voorstekingsmanamvre had aangevat en 
terecht de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval legt op aanlegger wiens voertuig. 
niet verlicht zijnde, niet zichtbaar was; 

Aangaande het tegen het bestreden von
nis opgeworpen verwijt het middel niet te 
hebben beantwoord hetwelk door aanleg
ger bij conclusies werd afgeleid nit de 
omstandigheid dat 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 het middel wordt beweerd, deze grief 
niet bij conclusies werd voorgebracht; . 

Om deze redenen, v:erwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

3 lVIaart 1952. - 26 kamer. - Voo1·zUter 
en verslctttgcvm, II. WOUters, voorzitter. 
- GcUjlcluiclcnclc conclusic, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
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2° KAMER. - 3 Maart 1952 

VERKEER. -· WEGGEBRUIKER DIE ZIJN VOER
'fUIG NABIJ EEN SPOORBAAN TOT STILSTAND 
BRENGT OM ZLJN VO~RRAAD BRANDSTOF OP 
TE DOEN. - VERPLICHTING HET VOERTUIG 
DE'lWLTZE TE PLAATSEN DAT DE SPOORLIJNEN 
VRIJ BLIJVEN. 

De weggeb1·uilce1·, die, om zijn voorraad 
bmnclstoj op te doen, zijn voe1·htig na
bij een spoorbaan tot stilstand b?"engt, 
moet het de1·wijze plaatsen dat de spoor
Ujnen voldoende v!"ij blijven om de 
voertuigen op rails gemalclcelij Jc door te 
laten. 

(VANDERGOTEN, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BUURTSPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 Juli 1951 in boger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Bergen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1350 en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, 58, 3°, en 
26 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, gewijzigd door voorscheidene 
bepalingen over de politie van het ver
voer en het verkeer, 1· van het koninklijk 
besluit van 22 November 1932, tot wijzi
ging van het koninklijk besluit van 
24 l\fei 1913. houdende politiereglement 
voor de exploitatie van de door de rege
ring vergunde of te vergunnen buurt
spoorwegen, 21 van hetzelfde koninklijk 
besluit, doordat de rechter over de grond 
verscheidene feitelijke gegevens niet in 
aanmerking heeft genomen en dientenge
volge ten onrechte het beroepen vonnis 
bevestigd heeft zowel wat de publieke 
vordering aangaat als wat de vordering 
van de burgerlijke partij betreft : 

Overwegende dat dit middel berust op 
feitelijke beschouwingen welke het Hof 
niet vermag te beoordelen; dat het niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, doordat de 
bestreden beslissing aanleggers conclusies 
niet heeft beantwoord ten aanzien 
1° van de materii:~le omnogelijkheid waarin 
Emile Vandergoten verkeerde om zijn 
vrachtwagen auders te plaatsen en bijge
volg ten aanzien van het feit dat de hem 
aangewreven inbreuk hem niet mocht 
worden toegerekend; 2° van het feit dat 
de plaats bij het personeel van de Natio
nale maatschappij der buurtspoorwegen 
als gevaarlijk bekend stond en de tram
bestuurder tot omzichtigheid noopte; ten 
nanzien van de aan de trambestuurder ge-

geven waarschuwingen; ten aanzien van 
dezes onoplettendheid en nalatigheid 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis,. 

. dit punt van aanleggers conclusies behan
, · delend, volgens welk het hem onmoge

lijk zou geweest zijn zijn vrachtwagen. 
anders te plaatsen en dat bijgevolg de 
hem aangevreven inbreuk hem niet mocht 
worden toegerekend, antwoordt « dat het. 
wegens Iastige doch verplichte manceuvres. 
voor de beklaagde mogelijk was zich ver· 
genoeg van cle spoorbaan te verwijde-. 
ren >>; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het. bestreden vonnis,. 

ter rechtvaardiging van de beslissing waar-. 
bij het aanleggers burgerlijke aansprake
lijkheid van 75 tot 100 t. h. brengt, de con
clusies als volgt heeft beantwoord : « Dat, 
in strijd met de mening van de eerste· 
rechter, het de bestuurder van het tram
rijtuig dat rijdt op een bijzondere spoor
baan, waarop het niet enkel de verkeers-. 
voorrang heeft maar welke tevens voor dit 
tramrijtuig voorbehouden is, niet als: 
schuld mag aangerekend worden het af-. 
wisselend in en uitschakelen van de kop
lampen van de tractor niet als een waar
schuwing voor gevaar te hebben opgevat 
doch als een verwittiging door de tegen-. 
ligger dat hij verb lind was; dat niet ge
noegzaam is bewezen dat de trambestuur
der het achterste van de aanhangwagen 
welk hem de dom·gang belemmerde kon, 
opmerken ... »; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het derde middel : schending van: 
de in het eerste middel aangeduide wets
bepalingen en van de rechten van de ver
dediging, doordat het bestreden vonnis 
stilzwijgend de overtreding van artikel 26,. 
2°, van het reglement als element van de· 
inbreuk op artikel. 58, 3°, heeft aange
nomen, zonder dat de beklaagde er toe
uitgenodigd is geweest zich ten opzichte· 
van laatstgenoemde telastlegging te verde-· 
digen : · 

Overwegende dat uit de bestreden be-. 
slissing blijkt dat aanlegger nit hoofde 
van overtreding van artikel 58, 3?, van 
het algemeen reglement werd veroordeeld,. 
en dat geen telastlegging op grond van 
artikel 26, 1 o, tegen hem bewezen wercl 
verklaard; 

Dat zelfs indien zekere trouwens over
tollige redenen op artikel 26, 1°, duiden,. 
het middel, voor zoveel het deze redenen 
bestrijdt welke geen weerslag hebben op. 
het dispositief, geen belang blijkt te heb-
ben, en derhalve niet ontvankelijk is ; 
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Over het vierde middel : schencling van 
de in het eerste middel aangeduide wets
bepalingen, doordat de rechter over de 
grond als beginsel vooropstelt dat aanleg
ger geen voorraad brandstof mocht op
doen, indien hij zulks enkel doen kon door 
de te zijnen laste bewezen verklaarde 
overtreding te begaan, dan wanneer zoda
ll.ige interpretatie een verkeerde toepas
sing van het voorrangsrecht van de voer
tuigen op rails uitmaakt : 

Overwegende dat het op aanlegger toe
gepaste .artikel 58, 3°, van. het algemeen 
reglement op de politie van het vervoer 
en het verkeer geen voorrangskwestie tus
sen voertuigen regelt, doch voor iedere 
weggebruiker enkel de verplichting in
voert zijn stilstaand voertuig derwijze 
te plaatsen : 1 o ... ; 2° ... ; 3° dat de spoor
lijnen voldoende vrij blijven om de voer
tuigen op rails gemakkelijk door te laten; 

Overwegende dat aanlegger van deze 
verplichting niet was ontslagen omdat hi.i 
een voorraad brandstof opdeed; · 

Overwegende dat, door te beslissen << dat 
de aanhangwagen de doorgang op de 
rails voor elk verkeer verhinderde, dat 
beklaagde door geen overmacht wercl ge
dwongen zijn konvooi te doen stilhouden 
zonder de spoorbaan te ontruimen », << dat 
het hem door lastige doch verplichte ma
nreuvres mogelijk was zich ver genoeg 
van de spoorbaan te verwijderen », de 
rechter over de grond zonder een voor
rangskwestie in aanmerking te nemen, de 
aanwezigheid heeft vastgesteld van de be
standdelen van de inbreuk welke hij ten 
laste van aanlegger bewezen verklaart; 

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

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

3 :Maart 1952. - 2e kamer. - VoorzUte1· 
en verslaggever, H. Wouters, voorzitter. 
- GeUjlcluidende conclusie, H. Roger 
Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 3 Maart 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

VoRM.- YOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE GEMENGDE RAAD VAN· BEROEP VAN DE 
0RDE DER GENEESHEREN. VERZOEK
SCHRIFT NIET ONDERTEKEND DOOR EEN ADVO
CAAT BI.T HET HOF VAN VERBREKING. - 0N
ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc (le voorziening tegen 
een beslissing van de Gemengde ?"Cta(l 
van be1'0ep van de Orde dm· genees
he?·en, ·indien het verzoelcsclwift niet 
door een advocaat bij het H of van ver
brelcino ondertelcend is. (Wet van 
25 Juli 1938, art. 11; wet van 25 Fe
bruari 1925, art. 9.) 

(DELPRf;E, T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
uitspraak, op 25 Juni 1951 gewezen door 
de Gemengde raad van beroep van de 
Orde der geneesheren ; 

Over de ontvankelijkheicl van cle voor.
ziening : 

Overrvegende dat, luidens artikel 11, 
alinea 4, van de wet van 25 Juli 1938, de 
procedure om zich in verbreking te 
voorzien tegen de beslissingen van cle Ge
mengde raad van beroep zowel wat be
treft de vorm als cle termijnen, beheerst 
wordt door de in burgerlijke zaken ge
volgde regelen; 

Overwegencle dat het verzoekschrift tot 
verbreking door aanlegger zelve onderte
kend is· 
Over~egende dat bij artikel 9 van cle 

wet van 25 Februari 1925 vereist wordt 
dat en het afschrift en het origineel van 
het verzoekschrift door een advocaat bij 
het Hof van verbreking ondertekend we
zen; 

Dat deze formaliteit op straffe Yan nie-. 
tigheid voorgeschreven is ; 

Overwegende bijgevolg dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten: 

3 Maart 1952.- 2e kamer.- Voo1·zitter,· 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaogever, 
H. Bnyot. - Gelijlcluirlende conclusie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advo
caat -generaal. 

2e KAMER.- 3 Maart 1952 
1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 

0NDERZOEKSRECHTER DOOR DE VORDERING 
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS MET EEN 
ONDERZOEK NAAR DE DAARBIJ BEDOELDE FEl
TEN BELAST. - :MACH'l' EN VERPLICHTING ALLE 
GEGEVENS VAN AARD OJ.£ DIE FElTEN ALS MlS
DADEN 0~' WANBEDRIJYEN TE KENMERKEN, ALS
OOK ALLE DADERS EN MEDEPLICHTIGEN ERVAN 
OP 'l'E SPOREN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST 
ENERZlJDS VASTSTELLEND DAT DE ONDERZOEKS
RECHTER llELAST WAS MET HE'r ONDERZOEK 
NAAR FElTEN WELKE EEN VERHANDELING UIT
MAKEN VAN EFFECTEN DIE NIET OVEREENKOM
STIG DE BESLUITWET VAN 6 OCTOBER 1944 
AANGEGEVEN WERDEN. - ANDERZIJDS BESLIS
SEND DAT ,DE DADEN VAN ONDERZOEK BETREF
FENDE MET EEN VALSE AANDUIDING OMTRENT 
DE EIGENAAR AANGEGEVEN EFFECTEN REGELMA
TIG ZIJN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

3o l\HDDELEN TOT VERBREKING. -
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81RAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAF WEGENS 
VERSOHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN. 
- J\IIIDDEL DAT SLEOHTS EEN VAN DIE MISDRI.J
VEN BETRE~'T. - STRAF DOOR DE ANDERE MIS
DRIJVEN GEREOH'l'VAARDIGD. - J\IIIDDEL ON
ONTVANKELIJ1L 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL DAT AAN HET AR
REST EEN ANDERE BESLISSING · DAN DEGENE 
WELKE HET INHOUDT TOESOHRIJFT. - MID
DEL MIST IN FEITE. 

5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
VERZOEK TOT DE PROOUREUR DES KONINGS 
GERIOHT OM VERVOLGING, TEGEN PERSONEN IN 
BETIOHTING GESTELD IN DE LOOP VAN EEN ON
DERZOEK NOPENS FElTEN VAN EEN ANDERE AARD. 
- 0VERMAKING VAN DIE KLAOHT DOOR DE 
I'ROOUREUR DES KONINGS AAN DE ONDERZOEKS
REOHTER. - 0VERMAKING GELDEND ALS VOR· 
DERING TOT ONDERZOEK NOPENS DE FElTEN 
DIE HET VOORWERP VAN DE KLAOHT UITMA
l!:EN. 

6° BINDENDE BEOORDELING VAN 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE \'ORDERING. 
- 00RZAKELIJK VERBANo· TUSSEN HET MIS
DRIJF EN DE SCHADE. 

1 o Door de vo1·dering van de pmcn1·eu.·r 
des leanings belast met een onderzoelc 
naa1· de feiten ~titeengezet in de bij de 
vordering gevoegde stu.klcen, heeft de 
onde1·zoelcsrechte1· de macht en de ve1·
plichting alle gegevens welke van aa1·d 
schijnen die feiten als misdaden of 
wanbedrijven te kenmerken, alsoolc alle 
dadm·s en medepliohtigen e1· van op te 
spm·en (1). 

2o Is niet dom· tegenstrijdigheid aangetast 
het an·est dat, vaststellend dat de on
derzoelcsrechter belast was met het on
derzoelc van een samenstel van feiten 
gekenmerkt door het binnenvoeren, in 
de finanoiele omloop, van effeoten die 
niet overeenlcomstig de beslnitwet van 
6 October 1944 betreffende de telling van 
de etteoten aanyegeven werden, beslist 
dat de daden van onderzoek aangaande 
effeoten die met een valse aanduiding 
omtrent de eigenaa1· en, dienvolgens, in 
strijd met artikel 7 van de besluitwet 
aangegeven werden regelmatig zijn. 

3°.1-Vanneer een enkele straf wegens ver
sohillfmde misd1·ijven werd. uitgespro
lcen, is de eis tot verbrelc·ing van de be
slissing over de p~tblielce vordering niet 
ontvanlcelijlc, wanneer die eis gesteund 

(1) Verbr., 29 Maart 1926 (Bull. en PAsrc., 
1926, I, 325) ; 3 November 1930 (ibid., 1930, I, 
348); 27 Mei 1935, motieven (ibid., 1935, I, 
261); 15 Juni 1937 (ibid., 1937, I, 188). 

(2) Vaste recbtspraak. Zie onder meer verbr., 
4 Fe bruari 1952 (zie hager, biz. 279; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 313). 

is op een middel dat sleohts een van die 
misdrijven betreft en de uitgesproken 
straf doo1· de andere misdrijven gereoht
vaardigd blijft (2); (Wetb. van strafv., 
art. 411 en 414.) 

4° Mist feitelijlre g1·ondslag het middel dat 
aan het bestreden an·est een andere be
slissing toesolwijft dan degene wellce 
het inhondt (3). 

5° De promtreur des leanings, die een ve1·
zoelc om vervolging ontvangen heeft te
gen reeds in de loop van een onderzoelc 
in betiohting gestelde personen nopens 
feiten van een andere aard en deze lclaoht 
aan de met dit onderzoelc belaste on
derzoeksreohte1· ove1·maakt, heeft, zo
doende, blijk gegeven van zijn wil van 
die reohter het instellen van een onder
zoelc te vm·deren naar de feiten die het 
voorwerp van de nieuwe lclaoht uUma
ken, deze ove1·malcing als vor·dering gel
dende. 

6o De 1·echte1· over de groncl beoo1·deelt 
sonve1·ein het bestaan, in feite, van een 
oo1·zalcelijlc ve1·band tussen het misddjf 
en de sch(tde waarvan de burgerlijke 
pa1·tij ve1·goeding vorde1·t (4). 

(MARLIER, BLOMME EN ANDEREN, 
T. BELGISOHE STAAT EN· ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 10 Maart 1950 door oe 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel genomen en gelet op de· 
arresten, op 17 Januari en 26 Februari 
1951 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn; dat er grond is om ze 
samen te voegen ; 

Overwegende dat de aanvankelijke vor
dering van 4 October 1947 naar de aange-
hechte stukken verwees, waarin feiten 
waren vermeld welke van aard schenen 
om ten laste van zes met name aange
duide personen (de Longree en medebe
trokkenen) het. bewijs · op te leveren van 
overtreding van artikel Hl6 van het Straf
wetboek, en de onderzoeksrechter er toe 
uitnodigde « ten laste van wie het behoort 
de bestanddelen van aile andere of zwaar
dere inhreuken na te sporen, onder meer 
van aile inbreuken op de besluitwet van 
6 October 1944 betreffende de effecten 
(verzuim van aangifte en verhandeling 
van niet aangegeven effecten) >> ; 

(3) Vaste rechlspraak. Zie onder meer verbr., 
22 October 1951 (zie hager, blz. 88; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 94). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
3 December 1951 (ide hoge1·, biz. 154; Bull. elL 
PASIC., 1952, I, 172). 
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Overwegende dat zich onder de bij be
wnste vordering gevoegde stukken een 
van de Minister van financH!n uitgaancle 
klacht bevond, luidens welke <<de specia
listen van de zwarte handel in waarde
papieren aan deze effecten enkel een han
delswaarde kunnen toekennen door de ge
beurlijkheid in acht te nemen van een la
tere louter fictieve schijnherwaardering 
veroorzaakt door een houder cUe vroeg of 
laat listig genoeg zal zijn om ze clank zij 
gunstige omstancligheden door een of an
dere handelwijze op de markt van de re
gelmatig effecten te brengen; een dezer 
handelwijzen is het opmaken van louter 
fictieve aangiften of de vervalsing van 
echte aangiften door toevoeging van som
mige effecten » ; 

Overwegencle dat na verWlJzmg van 
verscheidene beklaagden naar de correc
tionele rechtbank de rechtspleging, bij 
een eerste beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, dd. 5 Maart 1948 wercl gesplitst 
en de onderzoeksrechter er tot verdere be
handeling mede belast werd ten opzichte, 
onder meer, van Antoon Callens en van 
zijn echtgenote Maria Verte en van al de 
anderen welke zouden worden bevonden 
aan binnen de aanvankelijke vordering 
van de Procureur des Konings vallende 
feiten deelgenomen te hebben; 

Overwegende dat bij beschikking van 
dezelfde raadkamer van 10 Maart 1950 
waarin, wat de telastleggingen van vals
heid, gebruik van valse stukken en be
drieglijke bankbreuk aangaat, verzach
tende omstandigheden werden aangeno
men, aanleggers en verscheidene andere 
beschuldigclen werclen verwezen naar de 
Correctionele Rechtbank te Brussel, welke 
op 21 .Juni 1950 uitspraak gedaan heeft; 

Overwegende dat op de hogere beroepen 
tegen dit vonnis ingesteld, het arrest van 
17 Januari 1951 werd geveld waarbij 
ten aanzien van Pieter Collet splitsing 
werd bevolen en over de ten laste van de 
overige aanleggers gelegde betichtingen, 
en bij verstek ten aanzien van Pierre Bel
tjens uitspraak werd gedaan; 

Overwegende dat het Hof van beroep te 
Brussel, bij twee arresten op 26 Februari 
1951 geveld,. uitspraak gedaan heeft, 
enerzijds, over de ten laste van Pieter 
Collet gelegde betichtingen, anderzijds, 
over het door Pieter Beltjens tegen het 
arrest van 17 Januari 1951 aangetekencl 
verzet; 

I. Aangaande de door Renee Blomme 
ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen het op 17 .Januari 1951 gewezen 
arrest; 

A. In zover de voorziening tegen de 

over de publieke vordering gewezen beslis
sing gericht is : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 9, 22, 23, 29, 47, 61, 64, 70 van 
het Wetboek van strafvordering, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarbij het geloof wordt bepaald dat ann 
de akten client gehecht, 21, 22, 25, 26 en 
28 van de wet van 17 April 1878 de voor
afgaande titel bevattende van het Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken, 
doordat het bestreden arrest ten onrechte 
beslist heeft dat de verjaring van de pu
blieke vordering voortvloeiende nit de on
derscheiden ten laste van aanlegster ge
legde feiten (telastleggingen VII, A, B, 
0 en XX, 0) geldig door een vordering tot 
splitsing van 27 Februari 1948 gestuit was 
geweest, steunende, om in dier voege 
te beslissen : 1 o hierop dat, naar luid 
van bedoelde vordering, het openbaar 
ministerie gevorderd heeft dat de raad
kamer verklare dat de onderzoeksrech
ter gelast zou blijven ten aanzien van 
zekere beschulcligden «en van al de an
cleren welke zouden bevonden worden 
aan binnen de aanvankelijke vordering 
vallende feiten deelgenomen te hebben >> 

. en 2° hierop dat bewuste op 4 October 
1947 gedagtekende aanvankelijke vorde
ring, tot uitwerksel zou gehad hebben de 
onclerzoeksrechter te belasten met het on
clerzoek van << alle misdrijven waarvan de 
elementen zich in de uitgebreide operatie 
verenigd bevonden welke ten cloel had, na 
een fictieve en schijnvalorisatie, effecten 
in de financiele omloop binnen te vom·en, 
welke niet overeenkomstig de besluitwet 
van 6 October 1944 betreffende de telling 
van de effecten aangegeven waren ge
weest », dan wanneer bij de vordering van 
4 October 1947, zoals zij was opgevat, 
aan de optredende magistraat enkel het 
onderzoek was opgedragen naar de feiten 
welke in de bij de vordering gevoegde 
stukken opgegeven ware, en beschouwd 
werden als ten laste van de genaamde de 
Longree en van vijf andere met name aan
geduide wisselagenten de telastlegging van 
valsheid en gebruik van vervalste stuk
ken kunnende opleveren, en dan wanneer 
bijgevolg het openbaar ministerie, door 
na van de onderzoeksrechter uitdrukkelijk 
te hebben gevorderd, op grond van de te
lastlegging omschreven bij artikel 196 van 
het Strafwetboek, ten laste van de Longree 
en medebetrokkenen een onderzoek in te 
stellen, hem te verzoeken << de bestanddelen 
op te sporen van alle andere of zwaardere 
misdrijven, en onder meer, ten laste van 
wie het behoort aile inbreuken op de be
sluitwet van 6 October 1944 betreffende de 
effecten (verzuim van aangifte en verhan
deling van niet aangegeven effecten) », 
niet tot doel heeft kunnen hebben de on
derzoeksbevoegdheid van de optredende 
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magistraat tot andere feiten uit te breiden 
dan die welke werden aangehaald in de 
klacht en het proces-verbaal van welke 
beide hierboven gewag, doch eenvoudig 
hem de navorsingsopdracht welke hem als 
officier van gerechtelijke politie toeviel 
in herinnering te brengen zonder hem 
evenwel van zijn verplichting te ontslaan 
generlei onderzoek naar nieuwe feiten in 
te stellen dan op een nieuwe vordering van 
het openbaar ministerie, doordat de inter
pretatie en de clraagwijdte welke het be
streden arrest alzo aan voormelde vorde
ring van 4 October 1947 geeft, het geloof 
sehenden dat client gehecht aan de akte · 
waarin zij is vervat, en daarenboven bet 
grondbeginsel van de scheiding tussen de 
vervolging en het onderzoek miskennen, 
alsmede de regel volgens welke van de 
optredende magistraat sleehts kan wor
den gevorderd omtrent een feit of een sa
menstel van feiten, en niet op groncl van 
een Ioutere qualificatie een onderzoek in 
te stellen : 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
bij de aanvankelijke vordering van 4 Oc
tober 1947 niet met een onderzoek op 
grond van een qualificatie werd belast, 
Q.och met een onderzoek naar een samen
stel van concrete feiten, uiteengezet in de 
stukken welke bij de vorQ.ering waren 
gevoegd; 

Overwegende dat de in dier voege be
laste onderzoeksrechter de macht had alle 
gegevens op te sporen weike van aard 
schenen om die feiten als misdaden of 
wanbedrijven te kenmerken, zonder door 
beperkende vorderingen gebonden te zijn; 
Q.at hij, onder meer, gerechtigd was ambts
halve na te gaan of de feiten onder andere 
strafrechtelijke bepalingen vielen dan die 
welke door het openbaar ministerie aan
geduid werden; 

Dat hij tevens met de wettelijke op
dracht was bekleecl aile daders van of 
medeplichtigen aan voormelcle feiten op te 
sporen, zelfs degenen welke iniet met 
name in de inleidende vordering waren 
aangeduid; 

Overwegencle clat de rechter over de 
grono van deze akte en van de daarbij 
gevoegde stukken geen interpretatie heeft 
verstrekt welke met de bewoorclingen er 
van onverenigbaar is en dienvolgens het 
geloof niet heeft miskend dat er aan dient 
gehecht, door te beslissen << dat het open
baar ministerie door zijn vordering van 
4 October 1947 van de onderzoeksrechter 
gevorderd heeft de bewijzen te verzame
len van en aile claders en mededaders, en 
medeplichtigen te vereenzelvigen van alle 
misdrijven waarvan de elementen zich 
in de uitgebreide operatie verenigd be
vonden welke ten doel had, na een fictieve 
schijnvalorisatie, de effecten in de finan
ciele omloop binnen te voeren welke over-

eenkomstig de besluitwet van 6 October 
1944 betreffende de telling van de effec
ten niet aangegeven waren geweest » ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein vastgesteld heeft dat de 
ten laste van aanlegster aangenomen be
tichtingen in haren hoofde de openbarin
gen zijn geweest van een enige schuldige 
bedrijvigheid, en de bestanddelen van een 
erlkel wanbedrijf, welke in llet alzo be
schreven samenstel van feiten begrepen 
zijn; 

Overwegende dat hij uit deze vaststel
ling terecht heeft afgeleid dat de onder
zoeksrechter de vordering van 4 October 
1947 is nagekomen en dat er derhalve ge
nerllande ;reden is om de elementen welke 
met betrekking tot bedoelde inbreuken 
door het onderzoek werden opgeleverd als 
onregelmatig te weren; 

Overwegende dat er uit voortvloeit dat 
aanlegster geen gronden heeft om staande 
te houden dat de tegen haar uitgesproken 
veroordelingen onwettelijk zijn, hetzij 
omdat zij werden uitgesproken bij inacht
neming van bezwaren welke onregelma
tig verzameld waren geweest door een on
derzoeksrechter die niet met het onder
zoek nopens de feiten was belast, hetzij 
omdat het bestreden arrest ten onrechte 
zou hebben beslist dat de publieke vorde
ring niet verjaard was, door met de nie
tigheid die het voorbereidend onderzoek 
zou hebben getroffen behepte daden als 
verjaringstuitende daden te laten gel den; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, alsmede van· 
artikelen 21, 22, 25, 26 en 28 van de wet 
van 17 April 1878 de voorafgaande titel 
bevattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, doordat het bestre
den arrest, om te beslissen dat de verja
ring van de publieke vordering voort
vloeiende nit de onderscheiden ten laste 
van aanlegster gelegde feiten (telastleg
gingen VII, A, B, 0 en XX, 0) geldig door 
de vordering tot splitsing van 27 Febrnari 
1948 was gestuit geweest, hoofdzakelijk 
steunt hierop dat deze vordering tot voor
werp zou hebben gehad de onderzoeks
bevoegdheid van de onderzoeksrechter 
te handha ven ten aanzien van het sa
menstel van de inbreuken welke werdt>n 
gepleegd naar aanleiding van « llet bin
nenvoeren in de financtele omloop, na een 
fictieve schijnvalorisatie, van de effecten 
welke niet overeenkomstig de besluitwet 
van 6 October 1944 betreffende de telling 
van de effecten aangegeven waren ge
weest n, welke inbreuken zich, onder 
meer, kenmerken door « het' verzuim aan 
aangifte en verhandeling van niet-aange
geven effecten », dan wanneer uit de be-. 
woordingen zelve van de ten laste van 
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aanlegster bewezen verklaarde betichtin
gen, alsmede nit de motieven van het ar
rest, welke bijzonder aan het nagaan van 
de gegrondheid van de tegen haar gerichte 
burgerlijke vordering gewijd zijn, blijkt 
dat alle de in de verschillende ten laste 
van aanlegster behouden betichtingen ver
melde effecten zonder onderscheid harer
zijds het voorwerp zijn geweest van de 
« aangifte )) voorgeschreven bij artikel. 4 
van de besluitwet van 6 October 1944 be
treffende de telling van de Belgische en 
vreemde effecten, terwijl het enige op aan
legster wegende bezwaar was, te dezer 
gelegenheid een cc valse aangifte betref
fende de identiteit van de eigenaar van de 
effecten )) te hebben ingediend of doen in
dienen, inbreuk welke het bestreden ar
rest zelve onder meer, ten aanzien van 
de gevolgen er van, wat betreft de ver
beurdverklaring van de effecten ten bate 
van de Staat, wezenlijk verschillend be
vindt; van de loutere cc niet aangifte )) 
doordat alzo in de redenen zelve van het 
bestreden arrest, en tussen deze redenen 
en het veroordelingsdispositief een in het 
oog vallende tegenspraak bestaat, welke 
feitelijk met het ontbreken van redenen 
gelijkstaat : 

Overwegende dat volgens het bestredel.l 
arrest, niet cc het verzuimen van de aan
gifte en het verhandelen van niet aange
geven effecten )) cle feiten kenmerken 
waaromtrent de onderzoeksrechter gelast 
was een onderzoek in te stellen, doch 
c< het binnenvoeren in de financii~le om
loop, na een fictieve en ogenschijnlijke va
lorisatie, van effecten welke niet overeen
komstig de besluitwet van 6 October 1944 
werden aangegeven )) ; 

Overwegende dat het arrest ten laste 
van aanlegster aanstipt dat, gemachtigd 
zijnde geweest om op 25 Mei 1945, een 
aangifte na termijn in te dienen van 
Schatkistwissels 1942, zij de echtverkla
ring van deze effecten bekwam door ze 
valselijk als haar eigendom aan te geven, 
dan wanneer zij toebehoorden aan Antoon 
Callens, wiens goecleren pas onder seques
ter waren gesteld geweest, en dat zij ver
zuimde bovengemelde effecten bij de 
Dienst van het sequester aan te geven ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat in
dien, zoals aanlegster het beweert, de ef
fecten aangegeven werden, het arrest vast
stelt dat zulks niet overeenkomstig de be
palingen van de besluitwet van 6 October 
1944 is geschied, vermits zij bedrieglijk 
en met een valse aanduiding omtrent de 
eigenaar aangegeven werden, wat een in
brenk op artikel 7 van voormelde besluit
wet uitmaakt : 

Overwegende dat er clerhalve generlei 
tegenspraak bestaat tussen de vermeldin
gen van het arrest nopens, enerzijds, de 
feiten waaromtrent de onderzoeksrechter 

gelast werd een onderzoek in te stellen, 
en anderzijds, de feiten welke ten laste 
van aanlegster werden behouden; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 195 en 211 
van het Wetboek van strafvordering, 3 en 
4 van de wet van 17 April 1878 de voor
afgaande titel bevattende van het Wet
hoek van rechtspleging in strafl!'aken, 
13S2 van het Burgerlijk Wetboek, dQordat 
het bestreden arrest aanlegster heeft ver
oordeeld nit hoofde van het indienen of 
het doen indienen, op 25 Mei 1945, van 
een valse aangifte betreffende de identi
teit van de eigenaar van bepaalde effec
ten, te weten Schatkistwissels 1942, 
1" reeks, met een nominale waarde van 
2.000.000 frank (telastlegging VII, litt. A), 
en vervolgens, op grond dezer veroorde· 
ling, aan de Staat als burgerlijke partij 
schadevergoeding heeft toegekend, zonder 
de wetsbepaling aan te· duiden welke, vol
gens de rechter over de grond, het aldns 
tegen aanlegster in aanmerking genomen 
feit tot inbreuk kenmerkt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de feiten van de onderschei
den ten laste van aanlegster aangenomen 
betichtingen (telastleggingen VII, A, B, 0, 
en XX, 0) in haren hoofde de uitvoering 
van een zelfde strafbaar oogmerk uitma
ken en haar wegens voormelde feiten een 
enkele straf van vier maanclen ·gevangen
zitting en 100.000 frank boete oplegt; 

Overwegende dat in het middel enkel 
het feit wordt aangegeven, met overtreding 
van artikelen 4, 7 en 32, 1 o, van de be
sluitwet van 6 October 1944 betreffende de 
Belgische en vreemde effecten, een valse 
aangifte betreffende de identiteit van de 
eigenaar van de effecten te hebben inge
diend of doen indienen (telastleg
ging VII, A) ; 

Overwegende dat, al werd dit middei 
aangenomen, de vorengemelde veroorde
ling gerechtvaardigd blijven zou door het 
feit dat onder de qualificatie van inbreuk 
op de besluitwetten van 17 Januari 1945 
en 23 Augustus 1944 behouden werd (te
lastlegging VII, 0) ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is in 
zoverre het tegen deze veroordeling op

' komt; 
En overwegende dat de substantH\le of 

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

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

Over het derde midclel, hier te voren 
reeds opgenomen, en over het vierde mid
del : schending van artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 vall 
de wet van 17 April 1878, de voorafgaande 
titel bevattende van het W etboek vall 
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rechtspleging in strafzaken, 4, 7, 22 en 324 
van de besluitwet van 6 October 1944 be
treffende de telling van de Belgiscbe en 
vreemde effecten, aangevuld bij de be
sluitwet van 21 November 1944 (art. 3), 
1, 5, 7, 8 en 9 van het besluit van de Re
;gent van 17 .Januari 1949 betreffende bet 
van onwaarde maken van de niet aange
geven Belgische effecten aan toonder, 1, 
'2; 3 'en 5 van het ministerieel besluit van 
22 Mei 1946 betreffende de laattijdige aan
gifte van de in Belgie onder zich gehou
·den Belgische en Kongolese effecten, door
dat bet bestreden arrest aanlegster heeft 
veroordeeld om aan de Belgische Staat, 
burgerlijke partij, een som van 2.000.000 fr. 
te betalen als schadevergoeding voor bet 
nadeel dat bij beweert te hebben on
dergaan ter oorzake van het feit dat aan
legster op 25 Mei 1945 bepaalde Schatkist
wissels 1942, 1 e reeks, voor een globale 
waarde van 2.000.000 frank, valselijk zou 
aangegeven hebben als haar persoonlijke 
eigendom, terwijl zij aan een derde ·toe
behoorden, en, deze beslissing, gesteund 
heeft : 1° op het feit dat aanlegster door 
bewuste aangifte aan de Staat een na
deel zou hebben berokkend bestaande in 
de onmogelijkheid waarin hij kwam te 
verkeren om zijn recht op toewijzing van 
de tegenwaarde van de kwestieuze effec
ten nit te oefenen, en 2° op het feit dat de 
litigieuze effecten, wijl zij na de 31 OCto
ber 1944 · aangegeven werden ten gevolge 
van een machtiging tot aangifte na ter
mijn welke in zogezegd onregelmatige om
stancligheden werd bekomen, ten aanzien 
van de voorwaarden tot toewijzing. van 
de tegenwaarde er van aan de Staat 
zouden moeten worden gelijkgesteld, met 
effecten welke van den beginne af aan 
elke aangifte onttrokken werden, dan 
wanneer, naar luid van artikelen 22 van 
voormelde beslnitwet van 6 October 1944 
en 8 van voormeld beslnit van de Re
gent van 17 Jannari 19±9 aileen de effecten 
welke niet in de omstandigheden omschre
ven bij de beslnitwet van 6 October 1944 
werden aangegeven bet voorwerp van een 
verbenrdverklaring ten bate van de Staat 
kunnen nitmaken of te zijnen voordele 
aanleiding knnnen geven tot toekenning 
van schadevergoeding ten bezware van 
personen welke op enige wijze deelge
nomen zouden hebben aan de verricb
tingen waarvoor, wat de kwestienze effec
ten betreft, de aflevering van een vals, 
vervalst of onrechtmatig afgeleverd certi
ficaat werd nagestreefd, en dan wan
neer overigens, de bovenaangehaalde tek
sten ten opzichte van de eventuele rechten 
van de Staat generhande onderscheid ma
ken tussen de effecten aangegeven binnen 
de bij artikel 4 van de besluitwet van 
6 October 1944 gestelde termijnen en die 
welke, ten gevolge van een bijzondere 

machtiging van de Minister van finan
cien het voorwerp van een aangifte « na 
termijn >> zijn geweest in de bij artike
len 32• van voormelde besluitwet, en 5 
van het ministerieel besluit van 22 Mei 
1946 omschreven omstandigheden : 

Overwegende dat deze middelen hierop 
berusten dat aanlegster bij het bestre
den arrest zou veroordeeld geweest zijn 
om aan de Belgiscbe Staat, burgerlijke 
partij, scbadevergoeding te betalen tot 
herstel van het nadeel dat hij heeft on
dergaan ter oor·zake van het feit dat aan
legster op 25 Mei 1945, een valse aangifte 
betreffende de identiteit van de eigenaar 
van bepaalde effecten (telastlegging VII, 
A) heeft ingediend of doen indienen; 

Overwegende dat, lnidens het bestreden 
arrest, << voor de effecten aangednid in de 
telastlegging VII, B, het nadeel voort
vloeit nit de onmogelijkheid voor de Staat 
zijn recht op toekeiming van deze effecten 
nit te oefenen... dat de vordering van de 
burgerlijke partij wat betreft de in de 
telastlegging VII, B, aangednide effecten 
gegrond is » ; 

Overwegende dat daarnit voortvloeit 
dat de bij deze beslissing toegekende scba
devergoeding strekt tot herstel van het 
nadeel berokkend door het feit van op
licbting omschreven sub VII, B, en niet 
door het feit omschreven s·ub VII, A; 

Dat de middelen waarbij aan het arrest 
een andere beslissing dan die welke het 
bevat wordt toegeschreven, feitelijke 
grondslag missen ; · 

II. Aangaande de door Moritz De Kin
der ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het arrest van 17 Jannari 1951 is gericht; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikelen 61, 47, 29 en 22 van het Wetboek 
van strafvordering, 97 van de Grondwet 
en schending van het geloof dat aan de 
akten client gehecht (art. 1319, 1320 en 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek), door
dat het bestreden arrest, na te recht er 
op te hebben gewezen dat « de rechtspre
kende gerechten... moe ten vermijden hun 
beslissingen op de bandelingen van het 
voorbereidend onderzoek welke door nie
tigheid zouden getroffen zijn te gron
den », in tegenstelling met de conclusies 
van aanlegger in verbreking, de veroor
delingen beeft bevestigd die door de 
eerste rechter werden uitgesproken op 
grond van in de loop van een regelmatig 
verklaard onderzoek verzamelde bezwa
ren, om de reden dat de feiten van de te
lastlegging III, B, 8° en 13° (aanschaffing 
en verkoop van Schatkistwissels en effec
ten) en die van de telastlegging XV, A, 1°, 
2o, ·3° (oplichting van certificaten van goe
de herkomst) « begrepen zijn in het sa
menstel van feiten waarnaar ... de onder-
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-zoeksrechter bij vordering van 4 October 
1947 gelast werd een onderzoek in te stel
len ... )), dan wanneer voormelde vordering 
de optredende magistraat belastte met 
een onderzoeksopdracht nopens de feiten 
aangehaald in de klacht van 27 Septem
ber 1947 en het proces-verbaal van S Octo
ber 1947, de enige stukken welke er bij 
waren gevoegd, en aldus uitsluitend be
trekking had op bepaalde duidelijk om
schreven handelingen bestaande in « het 
opmaken van louter fictieve aangiften of 
de vervalsing van echte aangiften, door 
toevoeging van sommige effecten, ten op
zichte van welke handelingen de feiten 
die de tegen de beklaagde behouden te
lastleggingen opleverden, nieuwe feiten 
uitmaken waaromtrent de onderzoeks
rechter, op straffe de in het middel aange
duide bepalingen te schenden, niet ver
mocht te onderzoeken zonder een nieuwe 
vordering van de Procureur des Konings; 
doordat het bestreden· arrest, om de fei
ten van de telastleggingen III, B, 8° en 
1S0 , en XV, A, 1°, 2°, S0 , tot de onder
zoeksbevoegdheid van de optredende ma
gistraat te doen behoren, beslist heeft 
dat << het openbaar ministerie door zijn 
vordering van 4 October 1947 van de on
derzoeksrechter gevorderd had de bewij
zen te verzamelen en alle daders, mede
daders en medeplichtigen te vereenzelvi
gen van alle inbreuken waarvan de ele
menten zich verenigd bevonden in de uit
gebreide operatie welke ten doel had na 
een fictieve en ogenschijnlijke valorisatie, 
de effecten in de financiele omloop binnen 
te ·voeren, welke niet overeenkomstig de 
besluitwet van G October 1944 betreffende 
de telling van de effecten aangegeven wa
ren geweest )), dan wanneer voormelde 
vordering, door de onderzoeksrechter te 
verzoeken << de elementen van alle andere 
of zwaardere misdrijven, en onder meer, 
alle inbreuken op de besluitwet van 6 Oc
tober 1944 ... op te sporen )), verre van zijn 
onderzoeksbevoegdheid tot << andere )) fei
ten uit te breiden dan die welke waren 
aangehaald in de klacht en het pro
ces-verbaal, beide bij de vordering gevoegd, 
uitsluitend tot doel had hem de van de 
onderzoeksopdracht onderscheiden opspo
ringsopdracht in herinnering te brengen, 
waarmede deze magistraat bekleed was 
zonder evenwel van diens verplichting af 
te wijken geen onderzoek naar nieuwe of 
samenhangende feiten te doen dan op 
vordering van het openbaar ministerie; 
doorclat het bestreden arrest door aan vo
renaangehaalde passus van de vordering 
van 4 October 1947, niettegenstaande de 
algemeenheid en de onduidelijkheid van 
de termen er van, als draagwijdte toe te 
kennen het regelmatig belasten van de on
derzoeksrechter met het onderzoek naar 
de feiten welke de ten laste van aanleg-

ger behouden inbreuken op de beRluitwet 
van 6 October 1944 (telastleggingen III, 
B, S0 en 1S0 , en XV, A, 1°, 2°, S0 ) uit
maakten, ofschoon deze feiten volkomen 
onderscheiden waren van die welke zo
wel in voornoemde vordering als in de 
daarbij gevoegde stukken met name wa
ren vermeld als kunnende ten laste van 
de Longree en medebetrokkenen de telast
legging van inbreuk op artikel 196 van het 
Strafwetboek opleveren, als geldig heeft 
beschouwd en derhalve als tot grondslag 
van de uitgesproken veroordelingen kun
nende dienen, de handelingen van een on
derzoek hetwelk met gebrek is behept we
gens de verwarring waarin zowel het 
openbaar ministerie als de optredende 
magistraat zijn gevallen tussen de vervol
gingshandelingen waartoe de eerstgenoem
de uitsluitend bevoegd is en de onder
zoekshandelingen welke in de bevoegdheid 
van de tweede vallen; doordat door zijn 
dispositief te steunen op de handelingen 
van een onregelmatig onderzoek, het be
streden arrest bijgevolg de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden en deswege client te worden ver-
broken: -

Overwegende dat het middel op dezelfde 
grondslag berust en tot dezelfde doelein
den strekt als het eerste tot staving van 
de door Renee Blomme ingestelde voorzie
ning opgeworpen micldel; dat de hierboven 
naar aanleiding van liet onderzoeken van 
deze voorziening ontwikkelde beschouwin
gen er tegen dienen te worden gesteld; 

Overwegencle bovendien dat aanleggers 
bewering dat de vorclering van 4 October 
1947 << uitsluitend betrekking had op be
paalde cluidelijk omschreven hanclelingen, 
bestaande in het opmaken van louter fic
tieve aangiften of in de vervalsing, door 
toevoeging van sommige effecten, van 
echte aangiften )), niet met de waarheicl 
strookt; 

Overwegende dat in de bij voormelde 
vordering gevoegde klacht het feit was 
vermelcl geldswaardige papieren door ene 
of andere handelwijze in de markt van de 
regelmatige effecten te hebben binnen ge
voerd, een dier handelwijzen die zijncle 
welke aanleggei· aanhaalt; 

Waaruit volgt dat het middel in dit op
zicht feitelijke grondslag mist; 

Over het tweecle midclel : schencling van 
artikelen 61, 47, 29 en 22 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van cle Grand
wet, doordat het bestreden arrest, om de 
bevestiging te rechtvaardigen van de ver
oordelingen welke door de eerste rechter 
ten laste van aanlegger werden uitgespro
ken uit hoofde van cle telastleggingen 
XV, B, 0, D, E (sluikhandel in goud 
en cleviezen) op grond van onderzoekshan
clelingen waarvan cle regelmatigheid door 
beklaagde bij conclusies werd bewist, be-
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slist heeft dat cc de feiten van de telast
leggingen XV, B, C, D, E, onscheidbaar 
aan de vorige (III, B en XV, A) zijn ver
bonden vermits zij ten laste van dezelfde 
dader >> waren aangemerkt en deswege 
tot de onderzoeksopdracht van de optre
dende magistraat behoorden, luidens de 
vordering van de Procureur des Ko
nings van 4 October 1947, chin wanneer 
het bestreclen arrest, anderzijds, vast
stelt cc dat de eerste rechter met reden 
verklaard heeft dat de feiten van de te" 
lastleggingen II, B, 8°, III, B, 13°, XV, 
A, 1 o, 2°, 3o, in hoofde van de beklaagde 
de uitvoering van een zelfde strafbaar 
opzet zijn; dat die van de telastleggin
gen XV, B, 0, D, E, in hoofde van de be
klaagde insgelijks de uitvoering zijn van 
een zelfde strafbaar, maar van het eerst
genoemcle onclerscheiclen opzet >>, en dan 
wanneer het aanlegger uit hoofcle van de 
ene en de andere misdrijven tot twee on
derscheiden straffen veroordeelcl heeft; 
cloorclat het ontbreken van eenheid in het 
strafbaar opzet tussen de telastleggin
gen III, B, en XV, A, aan de ene kant, 
en XV B, 0, D, E, aan de andere kant, 
iedere ondeelbaarheicl tussen de eerst- en 
de laatstgenoemcle uitsluit, zoclat, in de 
onclerstelling dat de onderzoeksopdracht 
van de onderzoeksrechter ten opzichte van 
de feiten die eerstgenoemcle telastleggin
gen uitmaken regelnlatig was, zij om reden 
van ondeelbaarheicl niet mocht worden 
uitgebreicl tot de feiten welke de laatstge
noemde telastleggingen uitmaken; door
dat het tegenstrijclig is, enerzijcls, de fei
ten en de telastleggingen zelf cc oncleel
baar >> en anderzijcls cc onderscheiclen >> te 
verklaren en op groncl van zogezegcl on
scheiclbare telastleggingen twee verschil
lencle straffen uit te spreken, cloorclat het 
bestrec1en arrest, door tot staving van cle 
veroorcleling van aanlegger uit hoofcle van 
de telastleggingen XV, B, 0, D, E, oncler
zoekshanclelingen te laten gelclen betref
fencle feiten welke generlei verband van 
oncleelbaarheid met die van de telastleg
gingen III, B, en XV,_ A, vertoonden, 
en dienvolgens niet onder de onclerzoeks
opdracht van de optreclende magistraat 
vielen en door hem volvoerd waren ge
weest zonder clat hij daartoe was gemach
tigcl, en door, anderzijds, zijn clispositief 
te cloen rusten op tegenstrijdige gron
den, wat met het ontbreken er van gelijk
staat, de in het middel aangecluide wets
bepalingen heeft geschonden : 

Overwegencle clat uit de stukken van cle 
rechtspleging blljkt clat de Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel op 31 October 1947, nadat 
met het onderzoek een aanvang was ge
maakt, het Belgisch-Luxemburgs wissel
fnstituut er van in kennis heeft gestelcl 
dat inbreuken op cle contr6le over de wis-
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sel ten laste van drie beschuldigclen waren 
ontdekt geweest en dat voormelcl orga
nisme te zelfden dage vervolgingen tegen 
cleze. verdachten en alle toevallige mede
daders en mecleplichtigen heeft aange
vraagd, alsook tegen alle andere personen 
ten laste van wie in de loop van hetzelfde 
onqerzoek inbreuken op .de contr6le op de 
wissel aan het licht zouclen worden ge
bracht; 

Overwegencle clat de Procureur des Ko
nings, door op 3 November 1947 · aan de 
rechter welke met de vervolging ingesteld 
bij cle vordering van 4 October 1947 belast 
was, de stukken over te maken welke 
vaststelling van deze mededelingen be
vatten, blijk heeft gegeven van de wil 
te vorderen clat door voornoemde rechter 
een onderzoek worde ingestelcl naar de in
breuken op de wissel welke het voorwerp 
uitmaakten van het verzoek om vervolging 
uitgaande van het Belgisch-Luxemburgs 
Wisselinstituut, de overmaking va:u be
wuste stukken aldus als vorclering gel
dende; 
- Dat de onderzoeksrechter derhalve gel

dig met het onderzoek belast werd van 
cle feiten welke deze inbreuken uitmaak
ten; 

Overwegencle bovendien dat cle verja
ring van de publieke vorclering in verband 
met deze feiten zowel door voormelcle · 
vorclering van 3 November 1947 als door 
de vordering tot splitsing van 27 Februari 
1948 gestuit werd; 

Overwege:ride clat het bestreclen clisposi-
tief alzo wettelijk gerechtvaarcligcl is; 
dat het middel bijgevolg bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

En overwegencle clat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

III. Aangaande de dom' Elugeen Pulinx 
ingestelcle voorziening : 

Overwegencle dat de voorziening gericht 
is tegen het arrest van 17 Januari 1951; 

A. In zover de voorziening tegen de over 
de publieke vorclering gewezen beslissing 
gericht is : ~ 

Over het eerste miclclel : schencling van 
artikelen 9, 22, 23, 29, 47, 61, 64, 70 en 127_ 
van het eerste boek van het Wetboek van 
strafvorclering, 7, 25, 29, 30 en 97 van de 
Gronclwet, cloorclat het bestreclen arrest 
het voorbereiclencl onclerzoek regelmatig 
heeft verklaard, inzonclerheicl wat betreft 
de feiten welke claarcloor ten laste van 
aanlegger aan het licht werclen gebracht, 
en, hetzelve uitclrukkelijk als bewijsgroncl 
beschouwencl en, het overnemend, ten 
laste van aanlegger uit hoofde van die 
feiten veroorclelingen heeft uitgesproken, 
clan wanneer : 1 o ten aanzien van alle an
dere person en clan de mecleclaclers . of me-
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deplichtigen van cliegenen welke in zijn 
vordering van 4 October 1947 vermeld wa
ren, de Procureur des Konings op 4 Oc
tober 1947 de onderzoeksrechter enkel op 
grond van een qualificatie en niet van een 
feit had gelast, en zocloende het grond
beginsel geschonclen had van de scheicling 
van het onderzoek en de vervolging Inpe
richt op grond van de in het middel. ll,l,\;q.ge
haalde teksten; 2° de onderzoeksrechter, 
na als officier van gerechtelijke politie ten 
laste van aanlegger de zogezegd strafbare 
feiten te hebben vastgestelcl die generlei 
verband hielden met die welke concreet in 
de vordering van 4 October 1947 waren 
omschreven en, onder meer, generlei ver
band van ondeelbaarheid hadden, dezelfcle 
beginselen had geschonden en inzoncler
heid de bij artikel 61 van het W etboek 
van strafvordering gestelde regel, door 
over deze feiten een onderzoek in te stel
len zoncler daartoe bij regelmatige vorde
ring opdracht te hebben ontvangen : 

Overwegende dat het middel hetwelk 
op dezelfde gronclslag berust en tot de
zelfde doeleinclen strekt als het eerste tot 
Rtaving van de voorziening van Renee 
Blomme opgeworpen middel, om dezelfde 
redenen client te worden verworpen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 22 en 26 van de wet van 17 April 
1878 de voorafgaande titel bevattende van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 9, 22, 23, 29, 47, 61, 64 en 70 van 
het Wetboek van strafvonlering, 7, 25, 29, 
30 en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestre.clen arrest de tegen aanlegger inge
stelde publieke vordering (en gevolglijk 
de burgerlijke vordering) niet verjaard en 
bijgevolg ontvankelijk heeft verklaarcl om 
reden dat, volgens het arrest, de verja
ring door het proces-verbaal van inbetich
tingstelling en ondervraging van 20 April 
1948 zou gestuit geweest zijn, dan wan
neer voormeld proces-verbaal nietig was, 
en als ongeclaan diende te worden be
schouwd dewijl opgemaakt door een on
derzoeksrechter welke niet regelmatig met 
het onderzoek belast was, clan wanneer 
de aanlegger verweten daad door hem 
op 10 Maart 1946 wercl gesteld en bijge
volg op 10 Maart 1949 door verjaring was 
getroffen; 

Overwegende dat dit middel enkel zou 
kunnen worden aangenomen inclien het 
eerste middel gegrond zou worden bevon
den, wat niet het geval is; 

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

B. In zover de voorziening tegen de 
over de vorderingen van de burgerlijke 
partijen gewezen beslissingen gericht is : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 

van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

IV. Aangaamle de door .Jer6me Van 
Besien ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening tegen 
de beschikking van de raadkamer van 
10 Maart 1950, en tegen het arrest van 
17 Januari 1951 gericht is, doch dat geen 
enkel ·middel tegen de eerste beslissing 
wordt ingeroepen : 

Over het eerste en het tweede middel, 
welke de herhaling zijn van het eerste en 
het tweede door Eugeen Pulinx ingeroe
pen middel : 

Overwegende dat deze middelen volko
men overeenstemmen met het eerste en 
het tweede middel opgeworpen tot staving 
van de door Eugeen Pulinx ingestelde 
voorziening; dat de verwerping er van 
derhalve om dezelfde redenen gerecht
vaardigd is; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen arrest aanlegger schulcUg ver
klaart aan oplichting, zonder wettelijk 
het bestaan vast te stellen noch van enig 
naaeel, noch van het materieel voorwerp 
zelve van het wanbedrijf, namelijk het 
zich doen afgeven of afieveren van fond
sen, meubelen, sclmldbrieven, kwijtschrif
ten, ontheffingen van schuld, ·noch zelfs 
van het aanwenden van bedrieglijke han
uelingen en cloordat de vaststellingen van 
het bestreden arrest in elk geval niet vol
staan om het nazicht naar de wettelijk
heicl van de beslissing mogelijk te ma
ken: 

Overwegende dat aan aanlegger ver
scheidep.e feiten van oplichting werden 
ten Taste gelegd (telastlegging XV, A, 1°, 
20 30) . 
Over~egende dat de rechter over cle 

grond, door de telastlegging bewezen te 
verklaren zoals zij in de termen van de 
wet was opgesteld, genoegzaam het be
staan vastgesteld heeft van de be
standuelen van de misdrijven welke hij 
aldus ten la:ste van aanlegger aannam; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest aanleggers conclusies, waar
in deze er zich bij bepaalde ten gronde 
staande te houden dat de ·beweerde oplich
tingen geen slachtoffer hebben gemaakt 
en dat zij generhande nadeel hebben be
rokkend, ov ge1mste wijze, beantwoonlt 
cloor te beslissen << dat de reglementering 
waarov de aflevering van de certificaten 
van goecle herkomst betrekking heeft des
tijds met het oog op de vrijwaring van 
zekere rechten getroffen werd, dat hieruit 
voortvloeit dat de beklaagde, door zich 
cloor middel van bedrieglijke handelingen 
certificaten te hebben doen afieveren waar-
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aan het Belgisch-Luxemburgs Instituut 
voor de wissel waarde hechtte, de econo
mie van kwestieuze reglementering heeft 
gestooru en dientengevolge nadeel heeft 
berokkend Jl ; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

V. Aangaande de door Pierre Beltjens 
ingestelde voorziening- : 
- Overwegende dat cle voorziening ge
richt is tegen het arrest van 26 Februari 
1951 waarbij over het door aanlegger te
gen het arrest van 17 Januari 1951 aange
tekenu verzet uitspraak wordt gedaan; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 9, 22, 23, 29, 47, 61, 64 en 70 van 
het Wetboek van strafvordering, 97 van 
de Grondwet, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek betreffencle het geloof dat 
aan de akten client gehecht, doorclat het 
bestreden arrest ten onrechte zijn disposi
tief op de akten van een onregelmatig on
derzoek heeft gesteund, en met schending 
van het geloof dat client gehecht aan de 
vordering van de heer Procureur des Ko
nings te Brussel van 4 October 1947 en 
aan de daarbij gevoegde brief van de heer 
Minister van financien door aan te nemen 
dat bij deze vordering aan _cle onderzoeks
rechter het onderzoek naar de feiten welke 
de inbreuken op de besluitwet van 6 Oc
tober 1944 uitmaakten en naar andere ten 
laste van aanlegger bewezen verklaarde 
feiten regelmatig was opgedragen geweest, 
om de reden dat deze feiten in het samen
stel van feiten begrepen waren waarom
trent aan de onderzoeksrechter het onder
zoek bij voormelde vordering was opgedra
gen, dan wanneer aanlegger noch de me
dedader, noch de medeplichtige van de 
daarin met name opgegeven personen was, 
dan wanneer dit feit niet eens in het be
streden arrest wordt aangevoerd en dan 
wanneer bewuste vordering, door de on
derzoeksrechter er toe te verzoeken « de 
bestanddelen van aile ander of zwaardere 
misdrijven, onder meer, van aile inbreu
ken op de besluitwet van 6 October 1944 
na te sporen JJ, de onderzoeksopdracht van 
de optredende magistraat niet heeft uitg·e
breid en niet heeft kunnen uitbreiden tot 
andere feiten dan die welke in de klacht 
van 27 September 1947 en in het daaraan
gehecht proces-verbaal werden aange
haald, en enkel ten doel had de magistraat 
zijn opsporingsopdracht in herinnering te 
brengen, zonder evenwel af te wijken van 
zijn verplichting omtrent nieuwe en sa
menhangende feiten geen onderzoek in te 
steilen dan op vordering van het open
baar ministerie : 

Overwegende dat, naardien het op de-

zelfde grondslag berust en tot dezelfde 
doeleinden strekt als het door Renee 
Blomme ingeroepen eerste middel, dit 
middel dezelfde beantwoording vergt; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 22 en 26 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, van artikelen 9, 22, 23, 29, 47, 61, 
64 en 70 van het W etboek van strafvor
d-~rfug 'doordat het bestreden 'ahest cle pu
blieke vordering niet verjaard en derhalve 
ontvankelijk heeft verklaard, door het 
feit in te roepen dat de publieke vor
dering op geldige wijze door de vordering 
van 4 October 1947 werd ingesteld en, dat 
de verjaring er van regelmatig door de 
vordering tot splitsing van 27 Februari 
1948 was gestuit geweest, dan wanneer 
aanlegger niet in de vordering van 4 Oc
tober 1947 aangeduid was, hij noch me
dedader noch medeplichtige van de daar
in met name vermelde personen was, 
geen van de feiten nit hoofde van welke 
hij vervolgd is geweest er uitdrukkelijk 
bij bedoeld was, en dan wanneer de daden 
welke de verjaring jegens die personen 
stuitten te zijnen opzichte zonder uitwer
king bleven, zodat geen geldige vordering 
tot splitsing op 27 Februari 1948 op een te 
zijnen laste alzo onregelmatig gedaan on
derzoek kon worden genomen, en dien
tengevolge, vermits de hem aangewreven 
feiten tussen 1 Maart en 15 September 
1945 werden gepleegd, de verjaring de 
16 September 1948 verkregen werd : 

Overwegende dat de verwerping van het 
eerste middel die van het tweede mede
brengt, aangezien het laatstgenoemde en
kel kan worden aangenomen indien het 
eerstgenoemde gegrond is bevonden ; 

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

VI. Aangaande de door Adolphe Le
jeune ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening tegen 
de beschikking van de raadkamer van 
10 Maart 1950 en tegen het arrest van 
17 Januari 1951 gericht is; 

A. In zover de voorziening tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht is : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 193 en volgende, 496 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest er zich bij be
paalt te verklaren dat het bijzonder op
zet, waarvan aan:legger het bestaan in 
zijnen hoofde betwistte, bewezen is door 
het feit dat aanlegger, wisselagent zijnde, 
niet er van is kunnen onwetend blijven 
dat, om de onregelmatige effecten gang
baar te maken zijn medebeklaagde Hir-
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soux, tot vervalsingen z:ijn toevlucht Jieeft 
moeten nemen (telastleggingen I, A, II, 
A, III, A), dan wanneer deze op een 
loutere onderstelling berustende motive
ring, geenszins het bewijs van een daacl 
van materH\le volvoering levert, noch van 
de wilsovereenstemming tot het plegen van 
cUt misdrijf, noch bijgevolg van het mo
reel element van het misdrijf, en derhalve 
een ongenoegzaam, of althans dubbelzin
nig antwoorcl op aanleggers conclusies 
uitmaakt : 

Overwegende clat het zo uit de tekst van 
het middel als uit fle conclusies waarnaar 
het verwijst blijkt dat het bezwaar 
aileen de telastleggingen van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken 
bedoelt; 

Overwegende dat de enige tegen aanleg
ger uitgesproken straf door de vaststaand 
verklaarde inbreuken op de besluitwet van 
G October 1944 gerechtvaardigd wordt; 
dat derhalve het middel, al was het ook 
gegrond, niet tot verbreking aanleiding 
zou kunnen geven; dat het bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 9, 22, 23, 29, 47, 61, 64, 70 en 127 
van het Wetboek van strafvordering, 7, 
25, 30 en 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden beschikking van de raadkamer 
en het bestreden arrest geweigerd hebben 
de claden van het voorbereidend onder
zoek welke ten gevolge van de aanvanke
lijke vordering van 4 October 1947 vol
bracht werden, uit de debatten te verwijde
ren, dan wanneer de bewoordingen waarin 
bewuste vordering was vervat « de bestand
delen van alle andere inbreuken op de 
besluitwet van G October 1944 na te spo
ren >> voor de onderzoeksrechter geen re
gelmatige opdracht kon uitmaken omtrent 
onderscheiden feiten, welke trouwens na 
de beschikking van verwijzing van de 
raadkamer van 5 Maart 1948, in zake de 
Longree en medebetrokkenen aan het licht 
kwamen; en over het derde middel: schen
ding van artikelen 22 en 26 van de wet 
van 17 Augustus 1878 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, en van arti
kelen 22, 23, 29, 47, 61, 64; 70 van het Wet
hoek van strafvordering, en van artike
len 7, 25, 29, 30 en 97 van de Grondwet 
doordat liet bestreden arrest, de publieke 
alsmede de burgerlijke vordering ontvan
kelijk verklaard hebbende, als verjaring
stuitend of -schorsend nietige daden welke 
gevolglijk generlei gevolg konden hebben 
heeft aangenomen; dan wanneer voor
melcl arrest daarentegen had behoren te 
verklaren dat, bij ontstentenis van geldige 
schorsende of stuitende daden, de verja
ring voltrokken was wat betreft de in de 
te last1E~ggi1igen vermelde fei ten, welke 

l)leer dan drie jaar te voren hadden plaats 
gevonden : 

Overwegende da t deze middelen op de
zelfde grondslag rusten en tot dezelfde 
doeleinden strekken als de twee tot sta
ving van de voorziening van Eugeen Pu
linx ingeroepen middelen; clat zij dezelfde 
beantwqording vergen; 

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

B. In zover de voorziening tegen de over 
de vorderingen van de burgerlijke par
tijen gewezen beslissing gericht is : 

Over het vierde middel : schenc1ing van 
artikelen 3 van de wet van 17 April1878, 
63 van het 'Vetboek van strafvordering, 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest verklaard heeft dat aan~ 
legger behoorde te weten dat hij, door 
zich met bedoelde handel in effecten in te 
laten, tot het ontstaan van een oorzaak 
van schade bijdroeg en dat dezelve ge
volglijk kon voorzien worden, dat hij der
halve door zijn handelingen een gevaar
lijke toestand voor alle gevolgen waarvan 
hij moest instaan geschapen had, dan 
wanneer uit de motivering zelve van het 
arrest blijkt dat aanlegger geenszins 
aan het door de medebeklaagde Hirsoux 
gepleegde misdrijf heeft deelgenomen, en 
dan wanneer de door deze bedreven 
huisdiefstal voor aanlegger een volkomen 
onvoorzienbare gebeurtenis was, dan wan
neer het bijgevolg niet denkbaar is dat de 
aan d.e burgerlijke partijen berokkende 
schade, welke aileen uit het ten laste van 
Hirsoux behouden misdrijf ontstaan is, 
hoofdelijk of ten dele een onvoorziene 
gebeurtenis voor aanlegger was, dan wan
neer blijkens zijn motivering, het arrest 
de noodzakelijkheid van het verband ver
werpt hetwelk tussen het gepleegde mis
drijf en de veroorzaakte schade moet be
staan en het daarentegen aanneemt dat 
tussen deze beide zich een middellijke of 
tussenkomende oorzaak of fei t mag voor
doen, ten gevolge waarvan aanlegger aan
sprakelijk zou geworden zijn niet enkel 
voor de rechtstreekse doch ook voor de 
onrechtstreekse gevolgen van de misdrij
ven welke hij heeft kunnen plegen : 

Overwegende dat het aangegeven arrest 
niet wordt bestreden in zover het over de 
burgerlijke vordering van de Belgische 
Staat uitspraak doet; dat immers de in 
het middel gecritiseerde redenen door de 
rechter over de grond slechts worden ont
wikkeld ten eincle cle gegrondheid van de 
burgerlijke · vordering van de belangheb
benden Lemaigre te rechtvaardigeri; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
te dezen aanzien luidt : << dat Schatkist-
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wissels 1!!42, eerste reeks, voor een nomi
naal bedrag van 500.000 frank, welke niet 
regelmatig werden aangegeven en van de 
echtelieden Antoine Callens voortkwamen, 
door Jean Callens ter hand en werden ge
.steld van Marlier en van deze achtereen
volgens op Pulinx overgingen en van Pu
linx op Lejeune, die ze aan Hirsoux 
overhancligde; dat laatstgenoemde ze in de 
plaats schoof van andere regelmatig aan
gegeven Schatkistwissels 1942, eerste 
reeks, welke aan wijlen Raymond Lemai
gre toebehoorden en door Hirsoux bedrieg
lijk weggenomen werden; dat Hirsoux de 
diefstal niet had lnmnen bedrijven in
dien hij over de door Lejeune verschafte 
niet aangegeven effecten niet had be
schikt, dat en de diefstal en de oncler
schuiving van de van onwaarde verlilaarde 
effecten de oorzaak van de schade zijn 
geweest; dat de beklaagden van de << fi
liere JJ behoorden te weten clat zij mede
werkten tot het einddoel, waardeloze ef
fecten op de markt weder binnen te voe
ren en dat zij in13gelijks wisten dat zij zo
doende tot het ontstaan van een oorzaak 
van schade bijdroegen JJ ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
_alzo op gr;ond van passende redenen sou
verein beslist heeft dat de aan de belang
hebbenden Lemaigre berokkende schade 
het onmiddellijk en rechtstreekse gevolg 
van de door aanlegger bedreven misdrij
ven was, inzonderheicl van de inbreuken 
op de besluitwet van 6 October 1944, en 
het bestreden dispositief wettelijk ge
rechtvaardigd heeft; 

Dat het middel niet kan worden aan
:genomen; 

VII. Aangaande de door Felix Callens 
ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het arrest van 17 .Tanuari 1951 gericht is; 
. Overwegende dat de substantH~le of op 

:straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werclen nageleefd en dat de be
slissing wettelijk is ; 

Overwegende dat, wat betreft de over 
de vordering van de burgerlijke partij ge
wezen beslissing, aanlegger generhande 
middel inroept en dat het Hof e1· ambts-
halve geen oJ)werpt; 

VIII. Aangaande de door Fernand Mar
lier iugestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het arrest van 17 .Tanuari 1951 gericht is; 

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

Overwegende dat, wat betreft de over 
de vorderingen van de burgerlijke par
ti.jen gewezen beslissing, aanlegger ge
rierhande middel inroept en dat het Hof 

. er ambtshalve geen opwerpt; 

IX. Aangaande de door Pieter Collet 
ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de voorziening gerichi 
is tegen het arrest van 26 Februari 1951 
waarbij ten gevolge van de splitsing be
volen bij arrest van 17 .Januari 1951 over 
de ten laste van aanlegger gelegde feiten 
uitspraak wordt gedaan; 

Ov:erwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven for
maliteiten werden nageleefd en dat de be
slissing wettelijk is ; 

Overwegende dat, wat betreft de over 
de vorclering van de burgerlijke partij 'ge
wezen beslissing, aanlegger generhande. 
middel inroept en het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

Om deze reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt elk van de aanleggers 
tot cle kosten van zijn voorziening. 

3 .Maart 1952.- 26 kamer.- VoMzittlw, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slnggevm·, 
H. Daubresse.- Gelijlcltticlende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. de Har
ven, Van Ryn, Veldekens, Van Leynseele, 
Ansiaux en Faures (deze laatste van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 4 Maart 1952 

Jo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM VAN DE VOOR'ZIENING. - ZAKEN VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. - BETEKENING VAN. 
HET VERZOEKSCHRIFT. - BETEKEND AF
SCHRIFT. - AFSCHRIFT VOOR EENSLUIDEND 
MET RET OORSPRONKELI.JKE GETEKEND .• ;_ 
NIET DOOR DE WET VEREISTE PLEEGVORM. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM VAN DE VOOR'ZIENING.- ZAKEN VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. - STUKKEN IN AFc 
SCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING 
OVERGELEGD. - STUKKEN NIET HOEVENDE 
VOOR EENSLUIDEND MET RET OORSPRONKE
LIJKE VERKLAARD l'E WORDEN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-· VORM VAN DE VOOR:ZIENING.- ZAKEN VAN 
DIREC1'E BELASTINGEN. - BETEKEND AFSCHRIFT 
VAN HET VERZOEKSCHR;IFT. - AFSCHRIFT 
NIET ROEVENDE TE VERMELDEN DAT DE DOOR 
DE AANLEGGER IN VJ<;RBI!EKING IN AFSCHRIFT. 
OVERGELEGDE STUKKEN EENSLUIDEND MET HET 
OORSPRONKELIJKE ZIJN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
GRONDBELASTING. - BELASTING VERSCHIL
LEND NAARGELANG DE ADMINISTRATIE HET KA
DASTRAAL INKOMEN VERBONDEN AAli ELK VAN 
DE ONDERSCHEIDEN DELEN VAN EEN GEBOUW, 
WAARAAN EEN EIGEN INKOMEN KAN WORDEN 
TOEGESCHREVEN, AL DAN NIET BEPAALD HEEFT. 
- .SCHENDING. VAN HET GRONDWETTELIJK . 
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PRINCIPE VAN DE GELIJXHEID VAN DE BUR
GERS VOOR DE BELASTING. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - VERSCHIL TUSSEN RET 
NEl'TO-INKOMEN EN RET KADASTRAAL INKO
MEN. - WERKELIJK INKOMENEXCEDENT 1\LS 
GRONDSLAG VOOR EEN BIJKOMENDE GRONDBE
LASTING KUNNENDE DIENEN. - BOUWWERK 
MET VERSCHEIDENE ONDERSCHEIDEN APPARTE
MENTEN. - EEN ENKEL KADASTRAAL Plin'iDEEL 
VOOR RET GANSE BOUWWERK. - VERPLICR
TING VOOR RET BESTUUR VAN DE DIRECTE BE
LASTINGEN MEDEDELING VAN RET AAN ELK AP
PARTEMENT EIGEN KADASTRAAL. INKOMEN TE 
VRAGEN. 

6° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. - AAN
DUIDING, IN RET VERZOEKSCRRIF'l' TOT VER
BREKING, VAN DE BEPALINGEN, WAARVAN DE 
SCHENDING WORD'l' INGEROEPEN. - VOOR
WAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING. 

1° Als voorwaarde voo1· de ·regelmatigheicl 
van cle betekening van een verzoelc
sch1'ift tot verbrelcing tM zalce van eli
reate belastinuen ve1·eist de wet niet, 
dat het betelcend afschrift voo1· eenslu.i
clena met het oo1·spmnlcelijlce zij gete
Tcencl (1). (Wet van 6 September 1895, 
art. 14.) 

2° De wet ve1·e·ist niet flat cle do01· een 
aanl.egyer in ve1'b1·eTdng tot staving van 
zijn voo1·ziening in afsclwift overgelegcle 
stulclcen, te1· zake van clirecte belctst-in
gen, eensltticlencl met het 001'81J1'0n1ce
lij1ce zottclen ve1·Tclaard zijn. (Wet van 
6 September 1895, art. 14.) 

3° In het beteTce1ul afsch!'ift van het veT
zoeTcschrift tot veTb1·elcing, te1· zalce van 
diTe.cte belastingen, hoett de verlcla1·ing 
niet voo1· te Tcomen clat cle do01· aanleg
ger in atschrift ove1·gelegcle stttlcken 
eensluiclencz, met het oo1·spmnlcelijk zijn. 
(Wet van 6 September 1895, art. 14.) 

4° WanneeT een gebouw een enlcel lcaclas
t1·aal pe1·ceel vo1·mt, maaT ve1·scheidene 
ondeTscheiden delen omvat wa.araan een 
eigen inkomen lean worden toegesch1·e
ven, verzet zich het pTincipe van de ge
lijlcheid van de burgers voor de belas
ting er tegen dat de belast-ing zott ve1·
schillen naa1·gelang de administratie het 
aan elk deel ve1·bonden kadastraal in
Twmen al dan niet zou bepaald heb
ben (2). (Grondwet, art. 112.) 

5° W anneer een eigen kadastraal inlcomen 

(1) Verbr., 6 Mei 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, 
I, 105); 11 December 1944 (..4.1'1'. Verbr., 1945, 
biz. 57; Bull. en PAsrc., 1945, I, 63). 

(2) en (3) Verbr., 8 Mei 1951 (Ar1·. Ve1·br., 
1951, biz. 521; Bull. en PASIC., 1951, I, 612). 

(4) Verbr., 9 Febrnari 1948 (..4.1'1'. Ve1·b1-., 
1948, .biz. 72; Bull. en PAsrc., 1948, I, 82) ; 
27 Febrnari en 29 Mei 1951 (A1·r. Ve1·b1·., 1951, 

aan cle ve1·schillencle apjJartementen in 
een bouwwe1'1c lean wo1·den . toegeschre
ven, inkomen flat vooT ellc appar
tement tot zett-ing van de gmnllbelas
ting d·ienen moet en m.et het 1Ve1·Tcelijlv 
netto-inlcomen van het appn·rtement 
moet W01Ylen vergelelcen om u.it te ma
ken of er een weTkelijlc inkomenexce
dent bestnat hetwelk tot m·ondslag voor· 
een bijkomende g1·ondbelnsting llienen 
Tcnn, behoort. het aan het besttttt1' van 
cle cU1·ecte 'belast-ingen, indien het be
stmw van het Tcadnster aan laatstge
noemde enkel het globrtal inlcomen van 
het 1Je1·ceel heett meclegedeelrl, mede(le
ling vcm het aan elk appaTtement eigen 
TcrtdastTrtal inlcomen te vTagen (3). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 13, par. 1,. 
en 61, par. 1.) 

6° Is niet ontvnnlcelijk cle voorziening in
zalce cli1·ecte belastingen clie de bepalin-· 
gen, wda1·van cle schencling wo1·dt inge-
1'0epen, 1 niet rtand~tidt ( 4). (Wet van 
6 September 1895, art. 14.) 

(BELGISCRE STAAT, MINISTER-IE VAN FINANCIEN, 
T. GEMEENSCHAPPELIJK VERZEKERINGSFONDS 
« L'INTEGRALE >>.) 

AR-REST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Betreffende de ontvankelijkheid van de
voorziening : 

Over de eerste excel)tie van niet-ontvan
kelijkheid, afgeleid hieruit dat het aan 
verweerster betekende afschrift van het 
verzoekschrift tot verbreking door aanleg
ger niet voor overeenkomstig met het oor
spronkelijke is getekend : 

Overwegencle dat de wet als voorwaarde 
voor cle regelmatigheid van de betekening· 
van een verzoekschrift tot verbreking ter 
zake van directe belastingen niet vereist 
dat het betekend afschrift voor overeen
komstig met het oorspronkelijke getekend 
zij: 

Over de tweede exceptie van niet-ont
vankelijkheicl, afgeleid hieruit dat aanleg
ger in het betekend afschrift van het ver
zoekschrift de bescheiden welke hij zegt 
bij clat verzoekschrift te hebben gevoegd 
niet echt en waarachtig verklaard heeft; 

blz. 361 en 566; Bull. en PAsrc., 1951, I, 428 en 
657), alsook het volgend arrest; raadpl. verbr.,. 
13 Juni 1950 (1i?·r. Yerb,·., 1950, blz. 639; Bull .. 
en PAsiC., 1950, I, 726, en de nota's 5 en 6, 
biz. 728); 17 October 1950 (.A.1-r. Vm·br., 1951, 
blz. 60; Bull. en PASIC., 1951, I, 72, en ·de· 
nota); nota 1 onder verbr., 29 Mei 1951 (Bull .. 
en PAsrc., 1951, I, 658). 
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Overwegende dat de wet niet vereist 
dat de door een aanlegger in verbreking 
tot staving van zijn voorziening in af
schrift overgelegde stukken, ter zake van 
directe belastingen, eensluidend met het 
oorspronkelijke zouden verklaard zijn ; 
dat a fod-ioJ·i dergelijke verklaring in 
het betekend afschrift van het verzoek
schrift niet ·hoeft voor te komen; 

Overwegencle, anderzijds, dat verweer
ster aangaande de eensluidendheid van de 
door aanlegger ter griffie van het hof van 
beroep in afschrift overgelegde stukken 
geen betwistingen opwerpt; 

· Dat de excepties van niet-ontvankelijk
heid naar recht falen; 

Over de voorziening : 
Over het eerste middel : scbending van 

artikelen 4, paragraaf 1, 5, paragrafen 1 
en 2, 10 en 61, paragrafen 1 en 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen samengeschakeld bij besluit van 
31 Juli 1943, doordat het bestreden al'l'est 
beslist dat de directeur van de belastin
gen, tot vestiging van de aanvullende aan
slagen ·in de grondbelasting en in de na
tionale crisisbelasting, verschuldigd ter 
oorzake van het verschil tussen het wer
kelijk netto-inkomen en het kadastraal 
inkomen aangaande het onroerend goed 
dat verweerster in Luik, avenue du Lu
xembourg, 37a, bezit, zicb er niet toe ver
mag te be11erken tegenover verweerster 
het kadastraal inkomen te laten gelden 
zoals bet door de administratie van bet 
kadaster geraamd werd, dan wanneer uit 
voormelde wetsbepalingen voortvloeit dat 
de kadastrale inkomens door het bestuur 
van het kadaster worden vastgesteld en 

•door dit bestuur aan bet bestuur van de 
belastingen medegedeeld met het oog op 
bet ten kobiere brengen van de aanslagen 
in de grondbelasting en dan wanneer de 
bezwaren tegen de kadastrale inkomens 
tot de bevoegdbeid van de administratie 
van het kadaster beboren : 

A. Wat de bijkomende grondbelasting 
betreft : 

Overwegende dat, wanneer een gebouw 
een enkel kadastraal perceel vormt, maar 
verscbeidene onderscheiden delen omvat 
waaraan, overeenkomstig artikel 95, pa
ragraaf 2, van het koninklijk besluit van 
26 Juli 1877, boudende bet reglement over 
de bewaring van het kadaster, een eigen 
inkomen kan· worden toegeschreven, het 
principe van de gelijkheid van de burgers 
voor de belasting er tegen opkomt dat de 
belasting zou verschillen naargelang de 
administratie het aan elk deel verbonden 
kadastraal inkomen al dan niet zou heb
ben bepaald ; 

·overwegende dat zulks het geval is 
wanneer ·aan de verschillende apparte
nienten in een bouwwerk een eigen kadas-

traal inkomen kan worden toegescbreven ; 
dat dit inkomen voor elk appartement 
tot zetting van de grondbelasting client en 
met het werkelijk netto-inkomeu van het 
appartement moet worden vergeleken om 
uit te maken of er een werkelijk inko
menexcedent bestaat hetwelk bi.i toepas
sing van artikel 13, paragraaf 1, alinea 2, 
van. de samengeschakelde wetten, tot 
gro11dslag voor · een bijkomende grondbe
lasting kan dienen; dat, indien het be
stuur van het kadaster aan het bestuur 
van de directe belastingen enkel het glo
baal inkomen van het perceel heeft mede
gedeeld, het aan laatstgenoemde behoort, 
krachtens artikel 61, paragraaf 1, van de 
samengeschakelcle wetten, mededeling te 
vragen van bet aan het appartement eigen 
kadastraal ink omen; 

Dat bet middel naar recht faalt; 

B. Wat de bijkomende crisisbelasting 
betreft : 

Overwegende dat het middel de bepaling 
of bepalingen van de samengeordende be
sluiten betreffende de nationale crisisbe
lasting niet aanduidt welke zouden ge
schonden geweest zijn ; 

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

artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 13, 
paragraaf 1, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 31 Juli 1943, 4, paragra
fen 1 en 3, en 7 van bet besluit van 31 Juli 
1943 betreffende de nationale crisisbelas
ting, doordat bet bestreden arrest beslist 
dat de eventueel over dienstjaar 1944 ver
schuldigde bijkomende grondbelasting en 
nationale crisisbelasting zullen worden be
paald met inachtneming van het verschil 
tussen bet werkelijk netto-inkomen en 
het kadastraal inkomen van het apparte
ment alleen waarin een beroep wordt uit
geoefend, dan wanneer de vergelijking 
tussen het werkelijk netto-inkomen en het 
kadastraal inkomen slechts kan geschie-. 
den op grondslag van bet kadastraal in
lwmen welk aan het gebeel kadastraal 
perceel werd toegeschreven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het litigieuze onroerend goed 
uit zes onderscbeiden appartementen en 
een portierswoning samengesteld is ; dat 
een dezer appurtementen geheel of ten 
dele gedmende het jaar 1944 tot be
drijfsdoeleinden werd gebruikt; dat be
wuste appartementen boveneen gelegeu 
woningen uitmaken welke inwendig geen 
gemeenscbap bebben; dat deze omstandig
heden volstaan opdat aan elk onderschei
den deel noodzakelijk een bebouwd inko
men worde ·toegeschreven; 

Overwegende dat, zoals uit het op bet · 
eerste middel verstrekte antwoord blijkt, 
het arrest uit deze vaststellingen wette-
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lijk heeft kunnen afleiden dat de bij
komende aanslag alleen op het apparte
ment waarin een beroep wercl uitgeoefend 
en op gronclslag van het verschil tussen 
het werkelijk netto-inkomen en het kadas
traal inkomen welke daarop betrekking 
bebben, behoorde te worden toegepast; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

·4 Maart 1952.- 2e kamer. - Voorzitte;·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve;·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluiclende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, acl
vocaat-generaal. - · Pleite;·s, HH. Van 
Leynseele en Resteau. 

2e KAMER.- 4 Maart 1952 

1° INKOMSTEJNBELASTINGEN. 
AANGIFTE IN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE BELASTING
PLICHTIGE EN VOORW AARDEN VAN ZIJN BEDRIJ
VlGHEID DIE HEM ZOUDEN VERHINDERD REB
BEN ZIJN AANGIFTE BINNEN DE WETTELIJKE 
TERMIJNEN BIJ DE ADMINISTRATIE IN TE DIE
NEN. - SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE, 
RECHTER OVER DE GROND. 

2° INKOMSTEJNBEJLAS'l'INGEJN. 
VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE WINSTEN IN 
GEVAL VAN VERBETERING ENER ONJUIST BEVON
DEN AANGIFrE OF IN GEVAL VAN AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE. - VESTIGING BIJ MIDDEL VAN 
I)E IN ARTIKEL 28 VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN OPGESOMDE GEGEVENS TOT VERGELIJ
KING. - LOUTER VERKLARENDE OPSOMMING. 

~ INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. -
. V ASTSTELLING VAN DE BELASTBARE WINS TEN 
IN GEVAL VAN VERBETERTNG ENER ONJUIST BE
VONDEN AANGIFTE OF ,IN GEVAL VAN AANSLAG 
VA'l AMBTSWEGE. - VESTIGING 'BIJ MIDDEL 
VAN DE IN ARTIKEL 28 VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN OPGESOMDE GEGEVENS TOT VER
GELIJKING. SOUVEREINE VASTSTELLING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND DAT DE 
ADMINISTRATIE DIE GEGEVENS BILLIJK HEEFT 
BEJORDEELD. 

¥ INKOMSTEJNBELASTINGEJN. -
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE.- DOOR DE BELAS
TINGPLICHTIGE TE LEVEREN BEWIJS VAN RET 
JUISTE BEDRAG VAN ZIJN BELASTBARE INKOM-

(1) Verbr., 10 Juli 1951 (An·. Ve,·b,·., 1951, 
blz. 680; Bull. en PAsrc., 1951, I, 783) ; nota 5 
onder verbr., 9 October 1951 (Bull. en PAsrc., 
1952, I, 57). 

(2) Zie verbr., 27 Juni 1950 (A1'1', Verb1·., 
1950, blz. 665; Bull. en PAsrc., 1950, I, 757). 

(3} Zie verbr., 10 April en 19 Juni 1951 (il,1'1', 

S'fEN. - AL m~ NIET BESTAAN ERVAN SOUVE
REIN DOOR DE RECHTER OVER DE GROND BE

OORDEELD. 

5° VOORZIEJNING IN VEJRBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - AANDUI
DING, IN RET VERZOEKSCHRIFT TOT VERBRE
KING, VAN DE BEPALINGEN, WAARVAN DE 
SCHENDING INGEROEPEN WORDT. - VOOR
WAARDE VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE 

VOORZIENING. 

1o De ;·echter over de grand beoo;·deelt 
so?tverein in feUe of cle gezonclheiclstoe
stand van een belastingplichtige en cle 
voor·wctarclen vctn zijn beddjvigheidr 
hem verhinder·d hebben zijn aang·ifte in 
de inlcomstenbelastin,qen binnen de wet
telijlce termijnen bij cle administra
tie ·in te clienen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 53.) 

2o De in artilcel B8 van cle samengeschac· 
lcelde wetten op,qesomde ,qe,qevens tot 
ve;·gelij lcin,q om de in cle bed!'ijfsbelas
tin,q belastbare winsten vast te stellen~ 
hetzij ·in ,qeval van ve;·b&te!'in,q ene;· on
juist bevonden aangifte, hetzij in gevar 
van aansla,q van ambtswe,qe, malcen 
slechts een lo7tter verlcla;·ende opsom
min,q uit, zoals uit de termen « ·volgens· 
het geval » en << alsrnede alle andere nrtt
ti,qe inlichtingen )) mag wor·den afge-
leid (1}. (Samerigeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti-· 
kel 28.) 

so De rechter over· de grand stelt so?tve
;-ein vast ot cle ,qe,qevens tot ver,qel'ij
lcing, doo;· de administratie lcr·achtens 
ar·tilcel 28 van cle sanwngeschalcelde· 
wetten in awnme;-TC'ing ,qenomen, in ge
val van ver·bete·l"in,q ener onj?tist bevon-· 
dene aangifte of in ,qeval van een aan-· 
sla,q van arnbtswe,qe, billijlc wenlen be
oo·rdeeld (2) . 

4° De Techte·r over· de g1'0ncl stelt souve
?'ein vast of de van Mnbtswe,qe aange
sla,qene belastin,qpz.ichti,qe het bewijs· 
van zijn belastba;·e inlcomsten heeft ge-
levenl, bew'ijs waar·van cle last op hem 
ntst (3). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen,. 
art. 56.) 

5° Is niet ontvankeli.jlc cle voo;·ziening in
zalce cUr·ecte belast-ingen die de bepalin
gen, wan1·van cle schencling wordt inge
mepen, niet aandttidt (4). (Wet van. 
6 September 1895, art. 14.) 

T' e1·b1'., 1951, blz. 462 en 627; Bull. en PASIC.,. 
1951, I, 552 en 724}. 

(4) Verbr., 9 Februari 1948 (A1T. T'erbr., 
1948, blz. 72; Bull. en PAsrc., 1948, I, 82} ; . 
27 Februari en 29 Mei 1951 (A1'1', Verb1·., 1951, 
blz. 361 en 566; Bull. en PAsrc., 1951, I, 428 en_ 
657) en vorig arrest. 
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(DE OONINCK, WEDUWE DOTREMON'l', 
T, BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJ'.I' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste micldel : schending van 
arhkel 56, alinea 2, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gewijzigcl bij artikel 26 van de 
wet van 20 Augustus 1947, doorclat het be
sheden arrest die wetsbepaling op te 
strikte wijze heeft toegepast, dan wan
neer aanlegster bewezen heeft dat haar 
echtgenoot om gegronde redenen, name
lijk zijn gezomlhei<lstoestand en de over
name van een belangrijke hoeve, verhin
der.cl was geweest aan het bestuur aile on
ontbeerlijke inlichtingen te verstrekken : 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt dat het door aanlegster overge
legd geneeskunclig attest niet volstaat om 
het volkomen in gebreke blijven van wij
Ien Dotrement jegens het bestuur de ver
plichtipgen na te leven welke voor hem 
nit artikel 53 van de op de litigieuze aan
slag toepasselijke samengeschakelde wet
ten voortvloeiden; 

Dat het midclel, naardien het aileen de 
feitelijke vaststellingen van het arrest be
strijclt, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doorclat het 
lJestreden arrest niet met redenen is om
kleed, dewijl het geen antwoord verstrekt 
heeft op de argumentatie voorgebracht 
door aanlegster welke deed gelden dat de 
landbouwbedrijven die als vergelijkings
punten hadclen gediend geen soortgelijke 
bedrijven waren : 

Ovei:wegende dat het bestreclen arrest, 
op impliciete doch ondubbelzinnige wijze 
souverein aangenomen hebbende dat de 
gegevens tot vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen, onder meer, de slib
achtige aarcl van de grond en de omvang 
van de veestapel, door het bestuur billijk 
waren beoordeeld geweest, de conclusies 
van aanlegster genoegzaam heeft beant
woorcl door vast te steilen dat zij geen nf
doencle critiek tegen de raming door de 
fiscus hacl gelevercl ; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde miclclel : .schending van 
artikel 28 van de samengeschakelcle wet
ten betreffende de inkomstenbelnstingen, 
doordat noch het bestuur, noch het hof 
van beroep de regelen gevolgd hebben 
welke tot het vestigen van aanslagen bij 
vergelijking met soortgelijke belasting
plicb.tigen door cUt artikel zijn vastge-
steld : -

Overwegende da t door !let middel tege:it 
het bestreden arrest wordt ingebracht 
met de gcgevens tot vergelijking · met 
soortgelijke belastingplichtigen, zoals zij 
in artikel 28 zijn opgesomcl geen rekening 
te hcbben gehouden; 

Overwegencle dat deze opsomming lou-
. ter verklarend blijkt te zijn, zoals uit de 

termen van bcdoelcle wetsbepaling «val
gens het geval ll, en << alsmede nit aile 
andere nuttige inlichtingen ll mag worden 
nfgeleid; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, door souverein vast te stellen 
dat de gegevens tot vergelijking welke 
het bestuur nit de aard van de bebouwde 
gronden en de omvang van de veestapel 
had afgeleicl oordeelkundig in aanmerking 
waren genomen geweest, de in het middel 
aangeduide wetsbepaling juist heeft toe
gepast; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
artikel 56 van de samengeschakelde wet
ten betr'effende de inkomstenbelastingen, 
doordnt het bestreden arrest, in werke
lijkheid, de door de administratie van 
nmbtswege gedane aanslag als een on
wrankbaar vermoeden beschouwd heeft : 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering van hct middel, het bestreden ar
rest de gegevens onderzocht heeft welke, 
volgens nanlegster. als grondslag moesten 
dienen om het bedrag harer inkomsten te 
bepalen; dat het arrest, ten gevolge van 
clit onderzoek, souverein vaststelt dat 
aanlegster geen . genoegzaam bewijs van 
haar werkelijke inkomsten bijbrengt, be
wijs dat uit kracht van het in het middel 
aangeduid artikel 56 op haar rustte; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde midclel : schending van 
het beginsel Non bi.s in iclem, doordat 
door de gewezen beslissing de door de 
Dansonspennes-hoeve voor het jaar 1944 
opgebrachte inkomsten tweemanl belao~t 
zijn geweest : een maal in hoofde van de 
overdragers, de gebrocders Bedoret, en 
een maal in hoofde van de overneemster, 
de aanlegster : 

Overwegencle dat het middel de wetsbe
paling niet vermelclt waarvan de scherr
cling ingeroepen wordt; 

Dat het middel bijgevolg niet ontvanke
lijk is; 

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

4 Maart 1952. - 2" kamer. - Voonzitte1·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeUj kln:iclencle con
cltts·ie, H: Ganshof ''an cler Meersch, 



-362 

advocaat-generaal. - Pleite;·, H. Van 
Leynseele~ 

2" KAMER.- 4 Maart 1952 

1o- INKOMSTENBELASTINGEN. 
ExTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - SOM
MEN DOOR DE BELASTINGPLICHUGE TOT HE1' 
AANKOPEN, DE AANLEG EN DE 'l'RANSFORJ>fATIE 
VAN' ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN AAN
GEWEND. - S01>11>fEN VERMOED VAN BELAS'f
BARE INKOMSTEN VOOR'l' TE KOMEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - Urt'GA
VEN VOOR HET ONDERHOUD VAN HET GEZIN. -
UI'l'GAVEN BEGREPEN IN DE TOT HET AANKOPEN, 
DE AANLEG EN DE TRANSFORMA'l'IE VAN ROEREN
DE GOEDEREN AANGEWENDE SOMMEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING, DOOR DE ADMINISTRATIE, VAN 
EEN ONJUIST JlEVONDEN AANGIFTE m• AANSLAG 
VAN AMBTSWEGE. - BEWIJS DOOR DE VEH
MOEDENS BESTAANDE IN 'l'EKENEN OF INDICIES 
VAN HOGERE DAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN. 
- UITGAVEN VOOR HE'l' ONDERHOUD VAN HE'l' 
GEZIN. - UITGAVEN EEN VERMOEDEN UI'l'MA
KEND WAAROP DE ADl\HNISTRATIE VERMAG TE 
STEUNEN, ·zELFS lNDIEN Zp TO'l' HET AANKOPEN 
VAN .VOORWERPEN VOOR IIE'I' NORMAAL VER
BRUIK WERDEN BESTEED. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTnA-BELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTI,JD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - UIT
GAVEN VOOn HE1' ONDERHOUD VAN HET GEZIN. 
- UITGAVEN DIE, BEHOUDENS HET TEGENBE
WIJS, IN DE VOOR AANSLAG IN DE EXTnA-JlE
LASTING VA'l'BARE GHONDSLAG DIENEN TE WOR
DEN BEGREPEN, 'ZELFS INlnEN ZIJ TOT HET 
AANKOPEN VAN VOORWERPEN VOOR HE'l' NOR
MAAL VERBRITIK BES'I'EED WERDEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERJlETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AAN
GIF'l'E. - BEWIJS DOOn DE VEn:r>fOEDENS BE
STAANDE IN TEKENEN OF INDICIES VAN HOGERE 
DAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN. - TEKENEN 
OF INDICIES DOOR- DE UITGA VEN VOOR HET ON
DEnHOUD VAN ITET GEZIN UITGEMAAK'l'. -
WAARDE DEZEn VERJ>fOEDENS. - SOUVEREINE 
BEOOnDELING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AAN
GH'TE. - BEWI.TS DOOR DE VERMOEDENS BE
STAANDE IN 'I'EKENEN OF INDICIES. - UI'I'GA
VEN VOOR HET ONDERHOUD VAN HET GEZIN 

(1) en (2) Vaste TechtspTaak. Zie onder meer 
verbr., 9 Octobel' en 4 December 1951 (zie ho
geT, blz. 16 en 52; Bull. en PASIC., 1952, I, 56 
en 178). 

(3). Nota 1 onder verbr., 25 September 1951 

DOOR DE ADMINISTRATlE ALS TEKENEN OF IN
DICIES I~GEROEPEN. - BEOORDELING, DOOR 
DE RECH'l'ER OVEn DE GROND, VAN HE'l' UIT DIE 
TEKENEN OF INDICIES AFGELEID VERMOEDEN. 
- RECHT VOOR DE RECHTER. OVEn DE GROND 
DE UI'l'GA VEN VOOR HE'l' OND~}RHOUD VAN RE'l' 
GEZIN UI'l' DIEN HOOFDE AFZONDEnLIJK TE 
ONDEnZOEKEN. 

1° vVonlen, tot vesUging van de emtra
belasting op cle in oo;·logstijd behaalde 
cmceptionele inlcornstcn, winsten en ba
ten, behondens het tcgcnbewijs, vm·
rnocrl van bclastba;·c ·inlcornsten voort 
te lcorncn, de sornrnen rechtst;·eelcs ot on
rechtst;·eeks tot het aankopen, de aan
leg en de transfm·rnatie van 1·oerende 
en on·roerende goederen aangewend (1). 
(Wet van 16 October 1945, art. 2, 
par. 3, c.) 

2° De 7titgaven, ged7wenrle rle belastbam 
per·iode, doo;· de be.lastingplichtirJe vom· 
het onde;·lw7td van Z'ijn gezin .Qedaan, 
vertegenwoord·igen so-mmen tot het aan
kopen, de aanleg en de t!·ansfo;·-matie 
vnn roerende _qoerle;·en aange1.vend (2). 
(Wet van 16 October 194i'i. art. 2, 
par. 3, c.) 

3o Het feU da.t rle cloo·r de /JelasUngplich
tige voo·r zijn onclerho·n(l en dit van zijn 
gezin gerla.ne uUgaven tot het annlcopen 
van vooTwe;·pen vom· het nonnnal vc;·
bntilc besteed we1·den, ontncem.t aan d{c 
·ttitgnven het lca;·akte1· niet van een V61'
moeden waa;·o1J de Ml-m·inist;·atie ver
mau te steunen het.z·ij om een onjuist 
bevonden aangijte te ver/Jeteren; hctzij 
om een aan.~la,q van ambtswe.Qe te ves
Ugen (3). (Samengescllakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen; ar
tikelen 55 en 56.) 

4o H et jeit dat de rloo;· de belastingplich
t-ige voo1· z·ijn onde·rhoud en dit van zijn 
gezin gerlane uitgaven tot het aankopen 
van voorwerpen vom· het nonnaa.l ve;·
/Jnr.ilc besteed wenlen, la.at niet toe ze 
ttit rle ttitgaven te sluiten we/.lce een vm·
rnogensaccres aan het licht lwenycn en, 
beho·tulen8 tegenbewijs, in de voo1· aan
slay ·in rle emtnt-/Jelastinu vatba;·e m·onrl
slnu dienen te wo;·den begrepen. (Wet 
van 16 October 1945, art. 2.) 

5o De wa.anle nls vennoeaens van de tc
kenen en ·inrl'icies opgeleverd cloo;· de 
ttitgaven voo;· het onlleTho7td van het 
gezin wordt voor rle ve1·bete'l'ing van 
een onj7tist bevonrlen aangifte, souve
~·ein floo-r de 1·echter over lle g1·ond be
oo;·deeld (4). 

(Bull. en PAsrc., 1952, I, 26); verbr., 6 Novem
ber 1951 (zie hoger, biz. 110; B11.ll. en PAsrc., 
1952. I. 120\. 

('!) Cf. verbr., 10 April 1951 (A·rr. Fm·br., 
1951, biz. 462; B"ll. en PASIC., 19.51, I, 552)., 
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6o Om de doo·r de belast'ingzllichtige voo1· 
het onderhottd van z'ijn ,qezin gedane 
uitgaven als indicies van ho,qere in
lcomsten clan cle aangegevene te beooy
delen, inclicies aoo1· cle admin·istmtie tot 
de verbetering van een onju·ist bevoncle·n 
(tangifte inge1'0epen, ve·mtag cle 1·echte·r 
over de (J1·oncl, in zekere omstandighe
{len, die ·uitgwren afzonclei·Hjl;; be
schouwen (1). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 55.) 

<BELGISOHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. MOUCHET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1317 tot 1321 van het Burger
lijk \Vetboek, 2 en 19 van de wet van 
16 October 1945 tot invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 26 en 55 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen samenge
vat bij koninklijk beslnit van 12 Septem
ber 1936 en, voor zoveel als nodig, bij be
slniten van 3 Jnni 1941 en 31 Jnli 1943 
en, bij samenhang, van artikel 2 van de 
beslniten betreffende de na tionale crisis
belasting; samengeschakeld bij beslniten 
van 16 Jnni 1941 en 31 Jnli 1943, doordat 
het bestreden arrest : 1 o met 20.000 fr. het 
liggend geld heeft verhoogcl welke be
wuste belastingplichtige op 1 Jannari 1940 
onder zich had, door te stennen op de fei
ten dat hij na zijn verblijf in Frank
rijk nog 80.000 frank bezat en clat hij voor 
zijn terngkeer nit Frankrijk in zijn be
staan heeft moeten voorzien, clan wan
neer, zo nit de beslissing van de direc
tenr als nit het als bewijs er van aange
nomen attest clat hij bovengemelcle som 
bezat, blijkt dat de onclertekenaar van 
voornoemd attest in kennis wercl gesteld 
van het liggend geld clat verweercler 
in Mei 1940 onder zich had, omstandigheicl 
die aantoont dat de feiten van bij de aan
vang van de nittochtsperiode clagtekenen 
en niet van het eincle van cleze periocle, 
zoals het Hof het verklaart; 2° nit de zo
wel in de extra-be lasting als in de gewone 
belastingen voor aanslag vatbare inkom
sten het beclrag van de nitgaYen voor het 
onderhoncl van het gezin weglaat door te 
laten gelclen, enerzijcls, dat de door het be
stunr in aanmerking genomen kosten van 

(1} Zie nota. getekend W. G. onder het a.r
rest, B"ll. en PASIC., 1952, I, 413. 

die aard overeenstemmen met aan het aan• 
kopen van voorwerpen voor het normaal 
verbruik bestecle uitgaven welke de wetge
ver nit de op grond van het wettelijk ver
moeden onder de extra-belasting vallende 
elementen heeft willen uitslniten en, an
derzijds, dat zij geenszins tekenen of in
dicies naar de zin van artikel 55 van de 
samengeschakelcle wetten nitmaken dan 
wanneer : 'a) de parlementaire voorberei
cling van de wet van Hl October 1945 waar
naar het hof verwijst (toelichting-docn
menten 118-119) geenszins de draagwijdte 
heeft welke haar bij het arrest toegeschre
ven wordt; b) in artikel 55 van de samen
geschakelde wetten generlei onderscheid 
tnssen de tekenen of indicien gemaakt 
wordt, gesteld dat zij blijk geven van een 
hogere graad van welstand dan nit de aan
gegeven inkomsten blijkt; c) naar lnid 
van artikel 26, paragraaf 3, van dezelfde 
samengeschakehle wetten, ter zake van 
extra-belasting. bij artikel 19 van de wet 
van 16 October 1945 toepasselijk gemaakt, 
de nitgaven voor het onderhoud van het 
gezin nitgaven van perso'onlijke aard nit
maken, welke niet mogen worden afge
trokken van de aan de bedrijfsbelasting 
en derhalve, a an de extra -bela sting onder
hevige inkomsten : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende clat nit het door de beslis

sing van de clirectenr ten bewijze in aan
merking genomen attest blijkt dat ver
weercler in Mei 1940 een som van 80.000 fr. 
in banknoten bezat; 

Overwegende cla t om zijn beslissing te 
rechtvaardigen waarbij het verweerclers 
gelclelijk bezit op 1 Jannari 1940 op 
100.000 frank vaststelt, het arrest ver
klaart « dat hij met reclen verzoekt clat 
het door het bestnur aangenomen cijfer 
(80.000 frank op gronclslag van de som
men welke hij na zijn vlncht naar Frank
rijk had overgehouden) op 100.000 frank 
worcle gebracht; clat deze aanspraak aan
neembaar is indien men het feit onder 
ogen neemt clat hij ook v66r zijn terug
keer van cle vlucht in zijn bestaan moest 
voorzien »; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, zoncler 
na te gaan, in strijd met wat verweerder 
thans beweert, hoeveel op de 1" Januari 
1940 zijn bezit in banlmoten beliep, dit be
zit op 100.000 frank vastgesteld heeft 
op het ogenblik van zijn vertrek naar 
Frankrijk, clit is in Mei 1940; 

Dat ·het alzo het geloof miskent clat 
a an het kwestienze attest client gehecht; 

Dat het midclel gegroncl is; 
Aangaancle het tweC{le onclercleel : 
A. Ten aanzien van de extra-belasting 
Overwegende dat bij artikel 2, para-

graaf 3, littera c, van de wet van 16 Oc
tober 1945 tot invoering van een extra-
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belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten 
het vermoeden wordt gesteld dat, behou
dens het bij deze bepaling ingerichte te
gelibewijs, de rechtstreeks of onrecht
treeks tot het aankopen, de aanleg en de 
transformatie van roerende en onroeren
de goederen aangewende sommen van be
lastbare inkomsten voortkomen ; 

Pat deze in de algemeenste termen ver
vatte bepaling als inkomsten beschouwt 
de sommen besteecl aan de uitgaven voor 
het onclerhoud van het gezin, welke der
halve, uit kracht van het vermoeden in de 
voor aanslag in de extra-belasting vatbare 
grondslag dienen te worden begrepen ; 

Overwegende dat het arrest zich te ver
geefs beroept << op cle parlementaire voor
bereiding van de wet van 16 October 
1945 n, waaruit blijken zou dat de « uitga
ven . voor het normaal verbruik >> uit de 
« uitgaven welke een vermogensaanwas 
aan het licht brengen >> gesloten zijn; 

Dat de memorie van toelichting van de 
wet van 15 en niet van 16 October 1945, 
tot invoering van een speciale belasting 
op de uit leveringen en prestaties aan cle 
vijancl voortvloeiende winsten waarop 
het arrest zinspeelt, ook al was het waar 
dat zij op de gedurende de belastbare 
periode voor het onderhoud van ht!t gezin 
gedane uitgaven betrekking heeft, niet 
tegen de algemeenheid van de bewoordin
gen van ai·tikel 2 van de wet van 16 Octo
ber ·1945 kan indruisen ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de som van 171.000 frank, welke de beslis
sing van de directeur als uitgaven voor 
het onderhoud van het gezin aanneemt, 
niet in aanmerking kan worden genomen 
om de redenen « dat deze som, welke 
3.000 frank per maand gedurende zeven. 
en vijftig maanden vertegenwoorcligt, ten 
aanzien van de extra-belasting en met het 
oog op de maatschappelijke rang van ver
zoeker (hier verweerder), groothandelaar 
in gebreide goederen, mag beschouwd 
worden als « uitgaven voor het normaal 
verbruik >> dekkencl die door de pa:rlemen
taire voorbereiding van de wet van16 Oc
tober 1945 uit de « uitgaven welke een ver
mogensaanwas aan het licht brengen >> ge
sloten werden; dat... aan deze levensvoet 
niets weelderigs te vinden is ... en dat, ge
steld dat men van mening zijn zou crat de 
litigieuze uitgaven onder de wettelijke 
vermoedens vallen als sommen vertegen
woorcligend « aangewend tot het aanko
pen van roerende goederen >>, de door de 
parlementaire voorbereiding gemaakte be
perking zou blijven gelden, aangezien het 
aankopen van deze goederen een uitgave 
vertegenwoordigt en deze goederen ter 
oorzake juist van het verbruiken er van, 
bestemd waren om te verdwijnen >>, het 
arrest het in het mid del aangeduide nrti-

kel 2 van de wet van 16 October 1945 ge
schonden heeft : 

B. Ten aanzien van de gewone belastin
gen: 

Overwegende dat, voor zoveel het het 
arrest verwijt uit de belastbare grondsla
gen het bedrag van de uitgaven voor het 
onderhoud van het gezin te hebben ver
wijderd omdat het door het bestmir uit 
dien hoofde in aanmerking genomen be
drag aan het aankopen van voorwerpen 
voor het normaal verbruik besteed is .ge
weest, het middel in feite niet opgaat, 
daar cUt motief niet ter staving van de 
beslissing van het arre~St betrekkelijk de 
gewone belastingen ingeroepen wordt; 

Overwegende clat, in zover het, wat deze 
belastingen aangaat, tegen het arrest aan
voert de uitgaven voor het onderhoud 
van !let gezin niet als tekenen of indicies 
te hebben aangenomen om de reden dat 
deze uitgaven in onclerhavig geval « geens
zins een incliciair karakter hebben, in
aclltgenomen het beloop van de aangege
ven inkomsten >>, het micldel stuit tegen de 
souvereine beoordeling van de recllter 
over de grond omtrent de waarde van de 
vermoedens welke deze tekenen of imli
cies ui tmaken ; 

Overwegende clat, in strijd met lletgeen 
aanlegger staande houdt, het de rechter 
over cle grond toebehoorde, om de uitga
ven voor het onclerlloucl van het gezin als 
inclicies te beoordelen, deze afzonder
lijk te onderzoeken, zelfs indien de teke
nen of inclicies welke het bestuur ter ra
ming van de belastbare grondslagen had 
aangewencl in voornoemde uitgaven, af.
zonderlijk beschouwd, niet bestonclen, 
maar in het geheel van verweenlers ver
mogensaccressen ; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond, na te hebben vastgesteld dat nit de 
vergelijking van het bedrag van de aan
gegeven inkomsten met datgene van de 
uitgaven voor het onderhoud van het ge
zin. niet blijkt clat laatstgenoemd bedrag 
in onderhavig geval niet het bestaan aan
toont van hogere inkomsten dan de aan
gegevene, claarenboven niet behoef.de vast 
te stellen dat verweerder het bewijs e1' 
van had bijgebracht dat deze uitgaven 
door micldel van andere inkomsten clan 
de beclrijfsinkomsten gedekt werden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door clienaa.ngaande uitspraak te 
doen zoals hij heeft gedaan, zijn be~lis
sing wettelijk met redenen omkleed heeft; 

Waaruit volgt dat het midclel niet kan 
aangenomen worden; 

Ten aanzien van de kosten : 
Overwegende clat aanlegger eist clat ver

weerder <<tot de kosten van beide aanleg
gen >> worde veroordeelcl ; 

Dat deze eis niet kan worden aangeno
men in zover hij de kosten bedoelt welke 
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gevallen ZIJn op het geding gevoerd v66r 
het hof van beroep hetwelk het bestreden 
arrest bewezen heeft ; 

Dat inderdaad de beslissing omtrent de 
last van deze kosten aan het gerecht be
hoort dat ten gevolge van verwijzing in 
de plaats van voornoemd hof zal gesteld 
worden; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het verweer
ders bezit in banknoten op de 1 J anuari 
1940 met 20.000 frank vermeerdercl heeft, 
in zover het uit. de in de extra-belasting 
belastbare gronclslag de uitgaven voor het 
onderhoucl van het gezin heeft verwij
clerd, in zover het, ten gevolge van deze 
beslissingen, de aanslagen in de gewone 
belastingen ten dele en de aanslag in de 
extra-belasting volledig heeft vernietigd, 
met veroorcleling van de Staat tot terug
gave aan verweercler van alle op groncl 
van de vernietigcle aanslagen ten on
rechte geincle sommen en tot betaling van 
de moratoire interesten, en in zover het 
over de kosten uitspraak heeft gedaan; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt 'dat onclerhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot twee clerden 
van de kosten van de aanleg tot verbre
king en aanlegger tot het overblijvencle 
dercle; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

4 Maart 1952. - 2° kamer. - Voonzitte·r, 
H. Smetrijns, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire. 

GeUjlclttidende conclttsie behalve 
·voo·r 6°, H. Ganshof ·van cler Meersch, 
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en A. Buisseret (deze laatste 
van de Balie bij het Hof van beroep- te 
Brussel). 

1• KAMER.- 7 Maart 1952 

1° MILITAIRE OPEISINGEN. - VER
VOERMIDDEL. - GEEN VERMOEDEN VAN OPEl
SING IN EIGENDOM VAN HET VERVOERMIDDEL. 

2° l\ULITAIRE OPEISINGEN. - TI.ID 
VAN OORLOG.- VERVOERMIDDEL.- 0PEISING 
IN GENOT. - VERLIES VAN HET VERVOERMID
DEL. - 0PEISENDE OVERHEID NIET MET ZE
KERHEID DE JUISTE DATUM EN OMSTANDIG
HEDEN VAN HET VERLIES BEPALEND. 
VREEMDE OORZAAK iUET UITGESLOTEN. 

(1) Verbr., 10 Juni 1948 (Arr. Vm·br., 1948, 
biz. 319; Bull. en PAsrc., 1948, I, 368, en de 
11ota). 

1° Geen enkele wetsbepaUng bevat een 
vermoeden dat de m-ilita•i?"e ove1·heid, 
die een ve1·voerm·iddel heett opgeeist, de 
eige1tdom ervan opgeeist heejt, zelfs in 
het geval waa1"in de opeis·ing zonde1· de 
reglementaiTe f01Ynaliteiten is verricht 
geweest en het bewijs van de opeising 
in genot niet wordt geleve·1·d (1). 

2° Het feit dat de militaire ove1'1wid, die 
het genot van een ve·rvoerm;iddel in tijtl 
van oo1·log heett opgeeist, niet met ze
kerheitl de jttiste datum en omstandig
heden van het verlies van de wagen lean 
bepalen, is niet toere·ikend om het be
staan van een v1·eemde oo1·zaalc, naa·r 
de Z'in van a-rtilcel 23 van de wet van 
12 Mei 1927, uit te slttiten (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN LANDSVER
DEDIGING, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « PACA
PIME >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 10 November 1949 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van cle Gronclwet, 4, 6, 10, 13, 
14 van de wet del. 12 Mei 1927 op de mili
taire opeisingen, 256 en 257 van het regle
ment over de militaire OIJeisingen goeclge
keurcl door koninklijk besluit del. 3 Mei 
1939 tot uitvoering van de wet del. 12 Mei 
1927 op de militaire opeisingen, doorclat 
het bestreclen vonnis, dat het vonnis van 
de heer vreclerechter van het eerste kan
ton Leuven bevestigt, eiser in verbreking 
tot betaling van een vergoecling wegens 
opeising in eigenclom van de vrachtwagen 
Indiana, toebehorencle aan verweerster 
veroorcleelcl heeft, om reden clat niets be
wijst clat de vrachtwagen in huur werd 
opgeeist daar hij zoncler formaliteit noch 
bewijs wercl medegenomen, daar niets 
nol)ens de aarcl van de ol)eising nauwkeu
rig bepaalcl wercl, claar de wegneming van 
de vrachtwagen zoncler de minste schat
ting of beschrijving geschiedde, clan 
wanneer : 1 o krachtens artikel 256 van 
het reglement, bij gebrek aan strijclige 
aancluiding, de opeising in huur geschied
de; 2° de afwezigheid van OIJeisingsbon, 
van nauwkeurige bel)aling nopens de aard 
van de OIJeising, en van schatting niet die
nencl is; 3° clat, integendeel, in geval van 
opeising in huur, de aangevulde opeisings
bon aan de verstrekker slechts bij het 
einde van de huur afgegeven wordt, ver
mits het slechts op clat ogenblik is dat 

(2) Raadpl. verbr., 19 Januari 1950 (A1"1'. 
T' erb1·., 1950, biz. 305; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 325) ; 14 December 1950 (A1"1". T' erb1·., 1951,_ 
biz. 19-6; Bull. en PAsrc., 1951, I, 242). 
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het bedrag van de vergoeding kan be
paald worden (art. 256, al. 3) : 

Overwegencle dat aanlegger te recht 
staancle houclt dat geen enkele bepaling 
van de wet van 12 Mei 1927 of van het 
reglement-bijlag·e bi.i het koninklijk be
sluit van 3 Mei 1939 een vermoeclen bevat 
van opeising in eigenclom van een ver
voermidclel, hetzi.i in het geval waarin 
het bewijs van de opeising in genot niet 
wordt geleverd, hetzij in het geval waarin 
de opeising zonder de reglementaire for
maliteiten is verricht geweest; 

Dat de door het middel gecritiseercle 
motieven van het vonnis dus het clisposi
tief niet wettelijk rechtvaardigen; 

Over het tweede midclel : schending van 
urtikelen 97 van de Grondwet, 23 van de 
~e~ del. 12 Mei 1927 op de militaire op
eismgen, doordat het bestreden vonnis, nu 
te hebben erkend dat, krachtens arti.kel 23 
van de wet del. 12 Mei 1927, de militaire 
overheid verantwoordelijk is voor het ver
lies van de roerende goederen waarvan 
zij tijdelijk het gebruik heeft gevorderd, 
tenware zij het bewi.is zou leveren dat 
zulks aan een oorzaak die haar vreemd 
is toe te schrijven is, en dat, door vreemde 
oorzaak, onder meer het toeval of het ge
val van overmacht dient verstaan te wor
den, en na ook vastgesteld te hebben 
clat in feite de opgeeiste vrachtauto de 
reis van · het 6" regiment jagers te voet 
verder heeft medegemaakt en tussen de 
25 en 29 Mei 1940 hetzij als · oorlogsbuit in 
handen van de vijand gevailen is hetzij 
te1~ gevolge van een onbekende omstandig
heid zoek geraald is, beslist heeft dat er 
op te merken valt dat de Staat niet met 
voldoende zekerlleid bewijst waar, wan
neer en in welke omstancligheden het ver
lies van de opgeeiste vrachtwagen plaats 
g:~:eep, .~n, de Staat van zijn eis tot bevrij
dmg biJ toepassing van artikel 23 van de 
wet del. 12 Mei 1927 afwijzend, hem ver
oordeeld heeft aan verweerster in ver
breking de waarde van de opgeeiste 
v~·achtwagen te betalen, dan wanneer, 
met aileen de wegneming als oorlogsbuit 
van de vrachtwagen door de vijand als de 
vreemde oorznak cUe de militaire overheid 
bevrijdt client beschouwd te worden doch 
ook het feit dat de vrachtwngen' zoek 
geraakt is tengevolge van de feiten cUe 
zich op het beschouwd tijdperk voorge
daan hebben, als een verlies dat buiten 
kijf, een toeval of een geval van over
macht uitmaakt, da11 wanneer ook om de 
b~j artikel 23 voorziene bevrijding te ge
meten, het volstaat dat de· Staat de 
vreemde oorzaak bewijst, doch dat geen 
enkele wetsbepaling hem de verplichting 
oplegt met nauwkeurigheid aan te dui
d~n waar, wanneer en in welke omstan
digheden de vreemcle oorzaak zich voor
gedaan heeft; doordat het vonnis nog be-

slist lleeft dat de Staat zich op artikel 23 
niet kan beroepen omdat het niet bewezen 
is dat de nocUge maatregelen genomen 
werden om ten opzichte van de vijand 
duidelijk te laten uitschijnen dat de 
vrachtauto geen eigendom van het Bel
gisch Leger wns, dan wanneer geen enkele 
wetsbepaling de Staat verplicl1tte derge
lijke maatregelen te nemen en dat, in de 
verwarring die op het ogenblik van de 
capitulatie heerste, het treffen van cUe 
maatregelen onmogelijk was, doordat het 
bestreden vonnis nog beslist heeft dat 
eiser in verbreking niet kan staancle hou
den dat hij niet hoeft in te staan voor het 
feit dat het betwist voertuig werd buit 
gemaakt of zoek geraakt is daar dit voer
tuig op 13 Mei 1940 opgeeist werd en 
blootgesteld was aan oorlogsrisico's, dat 
het feit dat het buit gemaakt werd of 
zoek geraakt is geen ouvoorziene gebeur
tenis uitmaakt en dat het toeval of bet 
geval van 'overmacht slecllts van aile aan
sprakelijkheid ontslaat, wanneer llet over 
een gebeurtenis gaat die nan elk voor
uitzicht ontsnapt, dan wanneer de opei
sing van een voertuig in oorlogstijd 
noodzakelijk tot gevolg moet hebben cUt 
voertuig aan oorlogsrisico's bloot te stel
len, dan wnnneer ook artikel 23 zonder 
draagwijdte zou worden zo men moest 
aannemen dat het zonder toepassing is 
iedermaal dat het opgeeist voorwerp aan 
oorlogsrisico's blootgesteld werd : 

Overwegende dat het vonnis beslist dat 
al werd ook ondersteld clat de opeising en~ 
kel het genot van de vrachtwagen betrof, 
de militaire overheid desondanks verant
woordelijk zou zijn voor het verlies van 
de vrachtwagen, hetwelk voortvloeit hier
uit dat de vijancl hem als oorlogsbuit 
heeft veroverd of hieruit dat de wagen 
zoek gernakt is, om de redenen dat de 
Staat niet met voldoende zekerlleid be
wijst wanneer en in welke omstandighe
den dit verlies zich heeft voorgedaan, (!at 
het niet bewezen is dat de Staat de no
dige mautregelen zou hebben getroffen om 
ten opzichte van de vijand te doen uit
scllijnen dat de vrachtwagen niet aan het 
Belgisch leger toebehoorde en ten slotte 
r!at het verlies van een vrachtwagen de 
vreemde oorzaak niet kan uitmaken, 
welke door artikel 23 van de wet van 
12 Mei 1927 wordt bedoeld, omdat dit ver
lies, in tijd van o01·Iog, niet een gebeur
tenis uitmaakt welke aan aile vooruitzicht 
ontsnapt; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de vrachtwagen die de reis van het 
6" regiment vnn de jagers te voet heeft 
medegemaakt, tussen de 25 en 29 Mei 1940, 
hetzij als oorlogsbuit in 's vijands handen 
is gevailen, hetzij ten gevolge van een on
bekende omstandigheid zoek geraakt is; 

Overwegende dat nit de samenllang van 
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de tekst van het vonnis niet kan worden 
afgeleid of de rechter over de grond door 
de woorden « onbekende omstandigheid ll 
heeft willeri beduiden dat het verlies zelf 
kon worden toegeschreven aan een om
standigheid die geen oorlogsdaad uit
maakte; 

Overweg·ende dat het feit dat de Staat 
niet met zekerheid de juiste datum en 
omstandigheden van het verlies van een 
opgeeiste wagen kan bepalen niet toerei
kend is om het bestaan van de vreemde 
oorzaak nit te sluiten; 

Dat daaruit volgt dat de redenen van 
het vonnis het Hof niet toelaten zijn toe
zicht over de wettelijkheid van het be
schikkend gedeelte uit te oefenen en dat 
het vonnis derhalve artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; 

Overwegencle, bovenclien, dat het von
nis niet vaststelt dat het feitelijk moge
lijk zou geweest zijn dat de Staat ter ken
nis van de vijand zou hebben gebracht 
dat hij niet de eigenaar van de vracht
auto was; 

Overwegende, ten slotte, clat de mili
taire opeising tot tijdelijk g·ebrnik van 
een vervoermidclel in oorlogstijcl nooclza
kelijk insluit clat de opeisende overheid 
het recht zal hebben zich er van als 
vervoermidclel te beclienen, in de omstan
cligheclen welke haar cloor de nooclwenclig
heden van 's lands verclecliging worden 
opgelegd; 

Dat het bestreden vonnis, door de J:>ij 
artikel 23 van de wet van 12 Mei 1927 be
doelde vreemde oorzaak · te beperken tot 
het geschieclen van een gebeurtenis welke 
aan alle vooruitzicht ontsnapt, cleze wets
bepaling geschonclen heeft ; 

Dat het micldel gegrond is; 
Overweg·ende dat het derde midclel het 

vonnis verwijt ten onrechte het verweer
middel van de Staat te hebben verworpen, 
luiclens hetwelk de aanspraak van ver
weerster in strijd was met de bekentenis 
welke deze in 1943 had ge!laan ; 

Overwegende dat dit middel niet op de 
ontvankelijkheid van de vorclering, zoals 
de voorziening staande houclt, maar op 
hare gegrondheid betrekking heeft ; 

Dat alzo, vermits de eerste twee midcle
len aangenomen zijn, het clerde geen be
lang meer heeft; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreclen 
vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de reg·isters van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Lenven 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigd von
nis; veroordeelt verweerster tot de kos-

(1) Verbr., 2 December 1949 (Arr. Vm·b1·., 
1950, blz. 186; Bull. en PAsrc., 1950, I, 202). 

(2) en (3) Raadpl. verbr., 9 Januari en 21 De-

ten, daarinbegrepen de kosten van de uit
gifte van het vernietigd vonnis ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen, zetelende in aanleg 
van beroep. 

7 Maart 1952. - 16 kamer. - Voorzitte1· 
en verslaggever, H. Smetrijns, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Gelijlclttidende 
concl·ztsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleite1·, 
H. Resteau. 

1" KAMER.- 7 Maart 1952 

1° HUUROVEREENKOMST. - HUIS' 
HUUR. - PAND VERHUURD OP 1 AUGUSTUS 
1939. - NORMALE HUURWAARDE. - ZIN 
VAN DIE 'l'ERMEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - BuR
GEHLIJKE ZAKEN. - GESOHHIFT GENAAMD 
« BESLUITNOTA ll. - GEEN HANDTEKENING. -
GESCHRIFT GEEN CONCLUSIE UI'l'MAKEND. 

3° BEWIJS. - GELOOF DA'l' AAN DE AKTEN 
DIENT GEHECH'l'. ,- BURGERLIJKE ZAKEN. -
NIET GE'l'EKENDE BESLUI'l'NO'l'A. - REOHTER 
ZE NIET BEAN'l'WOORDEND. -· GEEN SCHENDING 
VAN RET GELOOF DAT AAN EEN AKTE DIENT GEe 
HECHT. 

1o Wannee1· een pand op .l Attg•u.sttf.s .1939 
•verhmwd. wets, ·ve1'tegenwoordi.gt de 
bedongen hu;zt1'1J'/'ijs, wawrvan het be
d·rag ove1·eenstemt rnet clit van cle hml.-r
prijs die in cleze pe1·iocle voo1· een cle1·
gel-ijl,; pand algemeen werd ge,uoi'derd, 
de 1to1·male htmnvaarde, naa1· de z·in 
van wrtilcel 37 van cle doo1· het besrnit 
van de Regent van 31 Janu.cwi 1949 sa
mengeschalcelde wetten (1). 

2o Een niet getelcend geschrift, al weze 
het « beslttitnota ll genaamrl, maalct geen 
conclusie uit (2). 

3o De Techte1· schenclt het geZ.oof niet flat 
aan een alcte flient ,qehecht cloor een 
niet getelcende beslttitnota niet te be
antwoo·rden (3). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1319 en ~322.) 

(COLMAN, T. MOER,LOOS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 December 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
gewezen; . 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 10 en 37 van de wetten hon-

cember 1936 (Bull. en PAsrc., '1936, I, 110 en 
459) ; 8 Mei 1944 (ibiil., 1944, I, 343); 25 ]'e
bruari 1952 (zie hager, blz. 326; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 373). 
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deride 'uitzonderingsbepalingen in zake 
huishmir · samengeschakelcl door het be
sluit var{ de Regent del. 31 Januari 1949, 
97 van de Gronclwet, doordat het bestre
den vonnis, na met recht beslist te heb
ben dat, wanneer de werkelijke huurprijs 
van een huis op 1 Augt1s~us 1939 gekend 
was deze huurprijs als normale huur
waa'rde moet aarigezien worden, tenzij er 
volcloende redenen zouden bestaan om aan 
te nemen dat het goed te clien tijde in uit
zonderlijke voorwaarden verhuurcl was, 
beslist heeft clat door deze uitzonderlijke 
voorwaarden enkel kon verstaan worden 
persoonlijke en bijzondere toestanden die 
de eigenaar er toe aangezet hadden in een 
bepaalcl geval van de algemeen geldende 
huurwaarde af te wijken, en dat dien
tengevolge eiser tot verbreking, die 
staande hield dat de op 1 Augustus 1939 
betaalde huurprijs met de normale lnmr
waarde niet overeenstemde, omdat het 
over e(m nieuwgebouwd huis ging, waar
van de verhuring in 1939 door de econo
mische en militaire omstandigheden be
moeilijkt of uitg·esloten was, van zijn eis 
diende afgewezen, om reden dat hij << niet 
eens beweerde dat hij tum een bepaalde 
huurder zijnde verweerder in verbre
king, gt{nstiger voorwaarden dan aan zijn 
andere huurders zou toegekend hebben )), 
en dat hij zich niet op « een persoonlijke 
toestand of persoonlijke omstandigheden )) 
beroepen kon, wanneer het begrip « uit
zonderlijke voorwaarden )) waarvan in 
artikel 37 van de samengeschakelde wet
ten. gewag gemaakt wordt, niet tot per
soonlijke toestanclen beperkt is, doch van 
toepassing is op alle toestanden waarin 
de verhuurder zijn goed niet in normale 
omstandigheden en mits een normale prijs 
heeft kunnen in huur geven, wanneer 
het dus van alle belang ontbloot was 
dat eiser aan andere !murders in Augus
tus 1939 dezelfde gunstige voorwaarden 
had toegekend, des te meer daar nit ·de 
stukken van de procedure en onder meer 
nit de op dit punt niet tegengesproken be
sluiten van eiser blijkt chit de abnorma
liteit van de door al de huurders van 
eiser betaalde huurprijs haar oorsprong 
vond in dezelfde abnormale omstandig
heid dat eiser nieuw gebouwde huizen had 
moeten in huur geven, wanneer, bijgevolg, 
het bestreden vonnis artikel 37 verkeerd 
toegepast heeft : 

Overwegende dat, om het beroepen von
nis te bevestigen en derhalve om aan te 
nemen dat het kwestiens huis op 1 Au
gustus 1939 tegen de normale huurprijs 
verhuurd was, de bestl'Eiden beslissing vast
stelt, enerzijds, « dat, "'anneer de wetge
ver de lmurprijs van 1 Augustus 1939 als 
basisprijs aannam, hij. rekening gehouden 
heeft met de toen heersende economische 
crisis, de internationale toestand en al de 

andere algemene en overal geldende vbor
waarden en omstandigheden waarop bee 
roeper (hier aanlegger) thans juist zijn 
vordering steunt )) en, anderzijds, « dat · al 
de omstancligheden van de zaak er wel 
integendeel op wijzen dat deze huurprijs 
(de werkelijk op 1 Augustus 1939 betaalde 
huur) volledig overeenstemt met diegene 
die in deze welbepaalde periode normail1 
gevorderd werd )) ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
volkomen het beschikkend gedeelte van 
het bestreden vonnis rechtvaardigen; dat 
wanneer aanlegger het vonnis bestrijdt, 
waar het beslist « dat door uitzonderlijke 
voorwaarden enkel kan verstaan worden 
de persoonlijke en bijzondere toestanden 
die de eigenaar ertoe aangezet hebben in 
een bepaald geval van de algemeen gel
uende huurwaarde af te wijken )) en aan
stipt « dat beroeper (hier aanlegger) niet 
eens beweert dat hij aan cleze bepaalde 
lnnu'cler Fred. Moerloos gunstigere huur
voorwaarden dan aan zijne andere huur
ders zou toegekend hebben )), hij overbo
clige beweegredenen van het vonnis be
strijdt; 

Dat het middel clerhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, en van de bewijskracht van 
cle door eiser voor cle rechters over de 
grond neergelegde besluiten, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat omstandigheden clie door 
de besluiten van eiser ingeroepen werden 
om te bewijzen' dat het kwestieus huis 
in 1939 onder uitzonderlijke voorwaarclen 
verhuurd werd, enkel en alleen « algec 
meen geldende beschouwingen waren die 
door de overgrote meerderheid van de ei
genaars kunnen ingeroepen worden )}, en 
dat deze besluiten « juist gesteund >) wa
ren op de in Augustus 1939 heersende eco
nomische crisis, de internationale toe
stand en al de andere a!gemeen en overal 
geldende voorwaarden en omstandigheden 
waarmede de wetgever rekening gehouden 
heeft wanneer hij de huurprijs van 1 Au
gustus 1939 als basisprijs aannam, wan
neer de besluiten van eiser, wel integen
deel, gesteund waren op de bijzondere 
toestand die eigen was aan de eigenaars 
van nieuw gebouwcle huizen « waarvan 
de economische en militaire onzekere om
standigheden de verhuring bemoeilijkten 
of uitsloten )), wanneer het bestreden von
nis de bewijskracht van de besluiten al
dus geschonden heeft; wanneer in alle 
geval het vonnis cleze besluiten niet be
antwoord heeft, in zover zij. staancle 
hielden clat eiser als eigenaar van ten 
nieuw huis, verplicht geweest was zijn 
huis aan een lagere prijs te verhuren dan 
de huurprijs die betaald werd aan de 
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overgrote meei·derheicl van ·de eigenaars 
die v66:i" gezegde datum van 1 Augustus 
l939 een huis verhuurd hadclen : 

Overwegende dat het middel is ge
:steund op de bewering dat aanlegger 
schi:iftelijke conclusies v66r de rechtbank 
V\ln eerste aanleg heeft genomen; dat om 
·die bewering te staven, aanlegger het door 
•de griffie afgelevercle afschrift van een ge
schrift genaamd « besluitnota ll overlegt, 
hetwelk van geen enkele handtekening 
melding maakt; 

Ov:erwegende dat dergelijk geschrift 
geen conclusie uitmaakt; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis een passend antwoord verstrekt op de 
niondelinge besluiten, welke, naar zijn 
,~aststelling, genomen werden; 

Dat clienvolgens het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

7 Maart 1952. - 1 c kamer. - Voorz'itter 
en verslc~ggever, H. Smetrijns, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcltticlcnde 
conclu.s·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleite1·s, 
HH; Struye en Van Ryn. 

l" KAMER. - 7 Maart 1952 

l 0 ElRFENISSEN.- KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - RECHT 'l'OT OVERNEMING. - BETWIS
'l'ING.- VERPLICHTING, VOOR DE VREDERECH
TER, VAST TE STELLEN DAT DE PARTIJEN RE
GELMA'l'IG WERDEN OPGEROEPEN m' GEHOORD. 

2° ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - WET VAN 16 ME! 1900, ARTIKEL 4, 
ALINEA 6. - BETWISTING AANGAANDE DE 
SCHA'rTING VAN DE OVER TE NEMEN GOEDEREN. 

3° ElRFENISSElN. -KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - RECH'l' TO'l' OVERNEMING. - BETWIS
TING AANGAANDE DE SCHA'l''l'ING VAN DE GOE
DEREN. - AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE 
DOOR DE VREDERECHTER. - TERECHTZITTING 
l'IJDENS WELKE DE CONCLUiliES VAN DE DES
KUNDIGE ZULLEN BESPROKEN WORDEN. -
AANWEZIGHEID OF VERTEGENWOORDIGING VAN 
DE BELANGHEBm:NDEN VEREIST OFWEL HUNNE 
OPROEPING, TEN MINS'l'E VIJF'l'IEN DAGEN 'l'E 
VOREN BIJ AANGE'l'EKENDE BRIEF. 

1 o De vreclerechter, clie t~Usp·raalc cloet 
over een betwisting aangaamae cle wifzc 

(1) Verbr., 10 Mei 1951 (A,., .. Ye1·br., 1951, 
blz. 528; Bull. en PASIC., 1951, I, 619, en de 
nota 3, blz. 620). 

(2) Raadpl. verslag van de Centrale Oommis
:sie der Kamer van volksvertegenwoordigers 

VERBR., 19-52. - 24 

tvaarop tot cle overneming van een 
kleirie nalatenschap moet wo1·den over' 
gcgaan, client, zelfs van aml>tswer~e, 
vast te stellen dat de bclanghebbcnclen 
of ht~n vertegcnwoo1·digcrs gehoo1·cl wcr
clcn of ten minstc vijftien dagen voor 
ae te·rechtzitting b'ij aangetelcende b1·ief 
opgeroepen we1·den (1). (Wet van 16 Mei 
1900, art. 4, al. 6.) 

2° Een betwisUng aangaancle. cle schatUng 
vctn de goede1·en wellce het voorwe1·p 
van cle ovenwming van een kle·ine nala
tenschap t~itmalcen, is een betwisUng 
aangaancle cle wijze waa1·op, naa1· de 
zin van cleze bewoonlingen in artilcel 1; 
alinea 6, van de wet van 16 Mei 1900, tot 
de ovenwmin{l moet wo1·clen ove·rge
gaan (2). 

3° 1Vannee1·, bij geb1·elc awn toestemnLiny 
van de belanghebbenden in de schatting 
van een lcle·ine nalatenschap, clie clom· 
een hunne1· worclt aangevraagcl, cle V1'e
clerechte?· een deslcundige heeft aange
stelcl, mag hij daarna geen ttitspraak 
doen over de schatting van clie nalaten
schap, zonder dat de belan!Jhebbenden 
zouden opgeroepen {leweest zijn bij aetn
getelcende b!-ief ~en nLinste vijftien cla
nen te voren op . de tm·echtzitting tij
clens dewellw cle conclusies van de des
lcundige zullen bespmken wo1·den of 
zoncle1· flat de belanghebbenclen aanwe
zig of ve1·te{lenwoord·igcl zouden z·ijn. 

(MASSAER, T, MASSAER.) 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 Juni 1950 door de Vrede
rechter van het kanton Sint-K wintens
Lennik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1, 4, 5, . bijzonder 4, alinea 4, 
van de wet van 16 Mei 1900 op de erf
regeling van de kleine nalatenschappen, 
en, voor zoveel noclig, van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat, alhoewel er be
twistingen tussen partijen bestonden no
pens de schatting van de goederen die de 
eerste verweerder wenste over te nemen, 
het bestreden vonnis gewezen werd zon
der dat, na nederlegging van het deskun
dig verslag, partijen vijftien dagen vooraf 
bij aangetekende brieven verwittigd wer
den dat de zaak op de zitting van 8 Juni 
19-50 zou vastgesteld worden om hun toe 
te laten hun opmerkiugen te doen gelden 
en het vonnis te horen uitspreken, min-

betreffende het wetsontwerp dat de wet van 
16 Mei 1900 is geworden (Fa .• inornie, 1900, 
blz. 286) en de ·verklaringen van de H. Va1'1 
den Heuvel, Minister van justitie (Pal"l. hande
lingen, Senaat, 1899-1900, blz. 521). 
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stens dat het vonnis niet toelaat na te 
gaan of die wettelijke termijn ja dan 
neen geeerbiecligd werd, zodat het von.
nis niet naar genoegen van rechte gemo
tiveercl is : 

Overwegencle dat de vrederechter van 
het kanton · Sint-Kwintens-Lennik, bij 
wie een verzoek strekkencle tot overne
ming van onroerencle goederen en van 
hun aanhorigheden aanhangig werd ge
maakt, eis op groncl van de wet van 
16 Mei 1900 door de eerste verweerder in 
verbreking, .Jozef Massaer, ingestelcl bij 
vonnis van 27 April 1950, een deskunclige 
aanduiclde ten einde gezegde goederen te 
schatten; 

Dat, naclat de deskundige zijn verslag 
had neergelegd, een vonnis op 22 .Juni 
1950 werd geveld, hetwelk op het verzoek 
tot overneming van de eerste verweerder 
in verbreking recht deed en de schatting 
van gezegde goederen bepaalcl vaststelde; 

Overwegende dat de voorziening de 
rechter over de grond verwijt gezegd 
vonnis gewezen te llebben zonder clat de 
belanghebbenden in de overneming be
hoorlijk ter terechtzitting van 8 Juni 
1950, datum waarop de zaak werd behan
llelcl, opgeroepen werden; 

Dat de belanghebbenden, volgens de 
voorziening, ten minste vijftien dagen 
v66r de terechtzitting, bij aangetekende 
brief had den moeten verwittigd worden; 

Overweg·ende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
schatting van de over te nemen goederen 
tussen de belanghebbenden het voorwerp 
van een betwisting uitmaakte; dat de 
eerste en de clerde aanlegger, alhoewel bij 
aangetekende brief opgeroepen, niet zijn 
verschenen en niet vertegenwoordigd wa
ren ter terechtzitting van 8 J'uni 1950, 
tijdens welke clit geschil onder:wcht werd 
en de zaak in beraad werd gehouclen; 

Dat echter noch het vonnis noch enige 
andere aau het Hof voorgelegde aide van 
procedure vaststelt dut deze oproeping 
aau de eerste en denle aunlegger ten min
ste vijftieu dagen voor de terechtzitting 
zou gestuurd geweest zijn; 

Overwegende dut urtikel 4, ulinea G, van 
de wet van 16 Mei 1900 bepaalt dat wan
neer er betwistingen ontstaan aangaande 
de wijze waarop tot de overneming moet 
worden overgegaan, imlien een van de be
langhebbenden weigert in deze toe te 
stemmen of indien hij niet aunwezig is, 
de vi·ederechter alsdau de belanghebben
den of hun wettelijke vertegenwoordigers, 
ten minste vijftien clagen te voren bij 
aangetekende brieven oproept; 

Overwegende dat de wetgever, die de 
procedure van overneming van de kleine 
nalatenschappen wilde vereenvoudigen en 
te clien einde beschikte dat de vrederech-

ter zou oordelen zonder dat ZlJn beslis
sing voor verzet of hoger beroep !l.OU vat
baar zijn, door de naleving van een ter
mijn van vijftien dagen voor te schrijven, 
al de belanghebbenden in staut heeft wil
len stellen om de verdecliging van hun 
rechten te verzekeren; 

Overwegende dat een betwisting aan
gaande de schatting van de goederen 
welke het voorwerp van de overneming 
uitmaken, een betwisting is aungaande 
de wijze waarop, naar de !l.in van deze 
bewoordingen in voormeld artikel 4, ali
neu 6, tot de overneming moet worden 
overgegaan ; 

Overwegende clienvolgens dat, bij ge
breke van vaststelling dat de op de te
rechtzitting van 8 .Juni 1950 niet aanwe
zige en niet vertegenwoordigde belang
hebbende op deze terechtzitting ten min
ste vijftien dagen te voren opgeroepen 
werclen, het bestreclen vonnis het in het 
micldel bedoelcl artikel 4 van de wet van 
1G Mei 1900 heeft geschonden ; 

Om die redenen, machtigt vrouw De 
Jonghe-Massaer om in rechte op te tre
clen, verbreekt het bestreden vonnis; be
veelt clat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Vreclegerecht te Sint-Kwintens-Lennik en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd vonnis; 
verwijst de zaak naar de Vrederechter 
van het kanton te Asse; veroordeelt de 
eerste verweercler tot de kosten, daarin
begrepen deze van de uitgifte van het ver
nietig·cl vom1is. 

7 JYlaart 1952. - 1° kamer.- Voorzitter·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Piret. -
GeUflcl!ticlen(le concllr.wie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste udvocaat-generaal.. 
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele en De· 
vVinde. 

2° KAMER. - 10 Maart 1952 
1° DRONKENSOHAP.- lNRREUK OP ARTI

REL 3 VAN DE RESLUrl'WET VAN 14 NOVEM
BER 1939 RE'fREFF~;NDE DE RETEUGELING VAN 
DE DRONKENSCHAP. - 0PENRARE PLAATS. --c
BEGRIP. 

2° VERKEER. - STRAF VAN ONTZETTING VAN 
HET RECHT EEl\' VOERTUIG TE BESTUREN, 
AANVANG VAN DE ONTZETTING. 

3° HOGER BEROEP. - S'l'RAFZAKEN. 
HOGER REROEP VAN RET OPENBAAR l\UNIS'l'F,-
RIE. - DRAAGW.I.JDTE. . 

1 o H et vonnis rlat vaststelt elM het mis
rl·rijf voo1·zien cloor a1·tilcel 3 van rle be
sluitwet van 14 November 1939, betret
fen(le (le betengeling van cle dronlcen
sehap, door belGlangdc wenl be(l1·evera 



-----_I 

-371-

wanneer· h-ij « weggebr·niker was ll, 
stelt 'IZer·wijze ·vast dat het teit tn een 
openbar·e 1Jlaats bedr·even wer·d (1). 

:2o De strat van ontzetUng vctn het r·echt 
een voe·rt·uig te best·nren neemt aanvan{f 
'op het o{fenblflc dat het ·vonnis hettveU.; 
ze ·nitspr·eelct lcnwht ·van {fewijsde ver
Jcrij {It (2) . 

:t{o Het r·eflelmatirt hO[JC'I' be'I'Oep vwn het 
openbctar minister·ie bren{ft ae publielce 
vorder·in{f ·in lwur geheel aan de beoor·
delfn{f van de hoger·e r·echtsmacht over·, 
zoals Z'ij b'ij de eerste rechter· aanhan{fiU 
was (3) ; de rechter ·in hO[JCr bemep is 
niet gebonden door rle vonle·dn[Jen vwn 
het openbctar ministe1"ie te·r ter·echtzit
ting. 

(PIWCUREUR DES KONINGS 'fE DENDERMONDE, 

'1'. VAN DAMME.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 December 1951 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Dendermonde ; 

I. W at de voorziening van het openbaar 
ministerie betreft : 

Over het enig micldel : scllending van 
.artikelen 97 van de Grondwet,. 1, para
graaf 1, 3 en 10 van de besluitwet van 
14 November 1939, betreffende de beteu
geling van de dronkenschap, {loordat het 
bestreden vonnis beklaagcle veroordeelt 
wegens, weggebruiker zijnde, in staa.t van 
dronkenschap een autovoertuig te hebben 
bestuurd, bezigheicl welke bijzondere 
voorzorgen vereist ten einde alle gevaar 
voor hemzelf en voor imderei1 te vermij
den, zonder aan te stippen dat het feit in 
een openbare plaats gepleegd werd : 

Overwegende clat het bestreclen vonnis 
vaststelt dat beklaag·de zich schuldig 
heeft gemaakt aan de hem ten laste ge
legde feiten A en B en namelijk « wegge
bruiker zijnue, in stnat van clronkenschap 
een autovoertuig te hebben bestuurcl, be
zigheid welke bijzondere voorzorgen ver
eist ten eincle . alle gevaar voor hemzelf 
en voor de anderen te vermijden )) ; 

Overwegende clat waar het alzo aan
neemt dat beklaagde << weggebruiker was ll 
het vonnis de omstandigheid vaststelt dat 
het ten laste gelegd feit in een openbare 
plaats bedreven werd; dat ter zake het 

(1) Wat betreft de bestanddelen van het 
wanbedrijf voorzien door artikel 3 van de be
sluitwet van 14 November 1939, zie verbr., 
15 October 1951 (zie hoger, biz. 69; B1<ll. en 
PASIC., 1952, I, 74, en de nota). 

(2) Verbr., 8 October 1951 (zie hoger, biz. 45; 
Bwll. en PAsrc., 1952, I, 48, en nota 1); 18 Fe
bruari 1952 (zie hoger, biz. 309; B1<ll. en PAsrc., 
1952, I, 357). Zie ook volgencl arrest. 

woord weg·gebruiker ontleend werd aan de 
Wegcode waarin dit woord de gebruiker 
van een openbare weg bedoelt; 

Dat het miclclel niet kan worden aan
genomen; 

Over het midclel ambtshalve opgeworpen 
en afgeleid uit de schending van arti
kelen 10 van de besluitwet van 14 Novem
ber 1939 en 2 van de wet van 1 Augustus 
1899, houdende herziening van de wetge
ving en van de reglementen over de politie 
van het verkeer ge'l\rijzigcl bij artikel2 van 
de wet van 1 Augustus 1924, 10 van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934 be
treffende de politie van het vervoer en het 
verkeer ; in zover het bestreclen vonnis cle 
aanvang bel)aalt van de termijn van de 
uitgesproken ontzetting van het recht een 
luchtschip of een voertuig- te besturen of 
een rij clier te geleiclen : 

Overwegencle dat, na llet beroepen von
nis te niet te hebben g-edaan, cle bestreclen 
beslissing bepaalt clat de termijn van 
de uitgesproken ontzetting van het recht 
een luchtschip of een voertuig te bestu
ren of een rijclier te · geleiden, aanvang 
zal nemen op de dag waarop melding dier 
ontzetting· op de identiteitskaart van be
klaagcle zal gedaan worden; 

Overwegencle dat die ontzetting een 
straf uitmakende, aanvang neemt op het 
ogenblik waarop het vonnis hetwelk ze 
uitspreekt kracht van gewijscle verkrijgt, · 
en niet op de dag· waarop deze ontzet
ting op de iclentiteitskaart van de veroor
cleelde vermelcl worclt; 

II. Wat betreft de voorziening van Van 
Damme : 

Over het ·eerste miclclel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, cloordat het 
vonnis de cloor beklaagde in boger beroep 
genomen conclusies niet beantwoorclt : 

Overwegencle clat noch uit de vermeldin
gen van cle bestreclen beslissing, noch uit 
andere stukken :waarop het Hof acht ver
mag te slaan blijkt dat beklaagcle in ho
ger beroep conelusies zou hebben genu
men; clat bet miclclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle miclclel : schending van 
artikelen 97 van cle Gronclwet en 3 van de 
besluitwet van 14 November 1939, doordat 
het bestreden vonnis, zonder enige moti
vering, de feiten als bewezen aanziet en 
de ontzetting van het reeht een autovoer
tuig te. besturen uitsl)reekt, clan wanneer 

(3) Verbr., 25 October 1948 (A1T. Ye,·br., 
1948, biz. 515; Bull. en PAsrc., 1948, I, 593); 
22 Juli 1949 (Arr. Ye1·br., 1949, biz. 486; Bull. 
en PAsrc., 1949, I, 557}. Er wordt aan die regel 
uitzondering gemaakt in het geval, vreemd aan 
de huidige zaak, voorzien bij artikel 1 van de 
besluitwet van 10 November 1945. 
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het openbaar ministerie, dat hoger beroep 
had a:angetekend, vorderde dat beklaagde 
wegens eenvoudige dronkenschap zou ver
oordeeld worden : 

Overwegende, enerzijds, dat het regel
matig hoger beroep van llet openbaar mi
nisterie de publieke vordering in llaar ge
lleel aan de beoordeling van de llogere 
rechtsmacht overbrengt, zoals zij bij de 
eerste recllter aanlmngig was; 

Overwegende, anderzijtls, dat het be
streden vonnis zijn beslissing wetteli.ik 
motiveert, waar het, bij afweziglleid van 
conclt1sies, het bestaan van de elementen 
vail het misdrijf in de bew'oordingen van 
de wet vaststelt ; waaruit volgt dat het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

En overwegende, voor llet overige, en 
met betrekking tot beide voorzieningen, 
dat de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om· deze redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het be
slist dat de uitgesproken ontzetting aan
vang nemen zal op de dag waarop melding 
dier ontzetting op de identiteitskaart van 
beklaagde zal worden gedaan, verwerpt 
de voorzieningen, voor het overige; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde en clat melding er van zal worden 
gemaal't op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroorcleelt be
klaagcle Van Damme tot een helft van de 
kosten; laat het overige der kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen aan
leiding bestaat tot verwijzing. 

10 Maart 1952. - 2° kamer. - VoorzU
ter, H. Wouters, voorzitter. - Versla,q

. gevM, H. Bareel. - Gelijlcluidencle con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2° KAMER. - 10 Maart 1952 
1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - N!ISDRTJ"F 

VERBANO HOUDEND MET DE UITVOERING VAN 
EEN OVEREENKOMST. - 0NTKENDE OVEREEN
KOMST. - BEWIJS YOLGENS DE REGELEN VAN 
HE'f IlURGERLIJ'K RECHT. 

2° BEWI.JS. - STRAFZAKEN. - Mrsonrm 
VERBANO HOUDEND MET DE 'uiTI'OERING VAN 
EEN OVEREENICOMST. - BEWIJ"S VAN DE OVER
EENKOMST AFGELEID UIT EEN ALS ONSPLITS-

(1) Zie verbr., 26 October 1950 (A''''· Verb1·., 
1951, blz. 77; Hull. en PAsrc., 1951, I, 96) ; 
17 Maart en 2 Juni 1949 (A,~·. Verbr., 1949, 
biz. 182 en 368; Bull. en PAsiC., 1949, I, 208 

BAAR RESCHOUWDE BEKENTENIS. - BEWIJ"S,. 
DOOR GETUIGEN, VAN DE OVEREENICOMST ZELVE 
NIET TOEGELATEN. - BEWIJ"S, DOOR GETUI
GEN, VAN DE ONW AARHEID VAN EEN IlESTAND
DEEL VAN DE BEKENTENIS. - 0NWE'l"J'Etl,TK
HEID. 

3° BEWIJS. - STRA~'ZAKEN. - VERDUIS
TERING. - BEKLAAGDE REKENNEND DE VER
DUISTERDE WAREN IN ZI,JN IlEZIT TE HEBBEN 
GEHAD IN GEDEELTELIJKE 'l'ERUGBETALING I'AN 
EEN LENING. - ARREST VAN VEROORDELING 
UIT GETUIGENISSEN AFLEIDEND DA'f DE" WAAR
DEN AAN BEKLAAGDE IN PAND GEGEVEN WEH
DEN. - ARREST GEEN OMS'fANDIGHEID AAN
DUIDEND DIE HE1' BEWIJ"S DOOR GE1'UIGEN, 
VAN DE OVEREENKOMST VAN INPANDGEVING ZOU 
TOELATEN. - ONWETTELIJKHEID. 

1 o W annee1' een m·isdr-ijf ve1·banil hou.dt 
met cle ttitvoe1'ing van een overeen~ 
lcomst, wacwvnn het bestuwn wordt ont
lcencl, i$ cle st1·nt1·echter gehomlen ziclt 
bij de ttitspraa.lc over het bestuan van 
clie overeenlcomst ncuw de 1·egelen van 
het Bttrge·rl-i,ilc WetlJoelc te gellragen. 
(Wet van 17 April 1878, art. 16.) 

2° Wanne61' een misll·l"ijf verbanil -houclt 
met rle u:itvoe1'ing vnn een ove·reen lcomst 
en het bestnan van llie ove1·eenlcomst 
het voorweqJ is vnn een ctls onspl-its1Jna1· 
lJeschotttvlle belcentenis vnn ile be
lclnngcle, mag het lJewijs van lle on-
1./)(ta'J'he·lll vnn een van cle lJestnnllilelen 
vnn llie belcentenis slechts wettelijlc· 
cloo·r getu.igen gelevercl wo1·clen inilien 
het bewijs, lloor getuigen, van ile ove1'
eenlcomst zelve ivonlt toegelaten (1). 

3° Wannee'/' een belclctaglle, l!eticht juwe
len te hel!l!en v.e1'il'ltiste1"il, belcent clie 
jttwelen in z·ijn bezit te helJben gehafl, 
mnn·r er l!ij toevoegt flat zij hem in ge
lleeltelijlce tentgl!etnling vun een clo01· 
hem nctn hun eigenuar toegestctne lenin{f 
gegeven wenlen, schenllt ile wetslJepa
l·iJngen betl'effenile het l!ewijs het a1'1'est 
'Vftn 'Vemorileling hetweUc hie1·op stmtnt 
dltt ·nit cle door cle getuigen af,qelegile 
'Ve·rlcln·ringen l!llj kt ilat lle .ittwelen aan 
belclnngile in pnnil gegeven wenlen, zon
ller om het even weU.:e omstnnili(Jheill, 
nan te il1t"iden llie het l!mvijs, lloor ge-
twigen, vnn de nnngevoe1·ile overeen
lcomst vnn inpandgeving zo·tt toela,ten. 

(EECKHOUT, T. ALMEY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 October 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

en 418, en de nota). Raadpl. ook, om trent dit 
laatste arrest, de studie. van de H. professor 
DE PAGE in de Revue m·ltique de jurisprudence-
beige, 1950, biz. 5. · . 
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Wat de voorziening betreft tegen de be
slissing .·over de publieke vordering ge
richt : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 491 van het Strafwetboek. 
16 van de wet van 17 April1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafrechtspleging, 1341, 1347, 1348, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, 1 van de wet van 5 Mei 
1872 op het hanclelspancl, doordat het be
streden arrest het bestaan ener pandge
ving aangenomen heeft op grond ener 
tijdens het vooronderzoek, door de broe
der van beklaagde afgelegde verklaring 
en, ondanks het feit dat deze de door de 
burgerlijke partij ingeroepen inpandg'e
ving loochende en aanvoerde dat de voor
werpen, die zij beticht was te hebben ver
duisterd, haar door de burgerlijke partij 
waren gegeven gewonlen ter gedeeltelijke 
terugbetaling ener lening die zij haar had 
toegestaan, en dan wanneer de ingeroe
pen inpandgeving overeenkomstig de bo
venvermelde artikelen 16 van de wet van 
17 April 1878 en 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek schriftelijk diende te worden be
wezen, en, het bestreden arrest niet 
inroept dat de door de burgerlijke parti.i 
toegestane inpandgeving wegens de aard 
van de lening die zij waarborgde, een han
delskarakter zoude hebben gehad : 

Overwegende dat, om de verduistering 
van juwelen ten laste van aanlegster be
wezen te verklaren, het bestre<len arrest 
in het licht stelt dat deze laatste bekend 
had bedoelde juwelen << in haar bezit te 
hebben gehad )) maar er bij toegevoegd 
had dat deze juwelen « haar gegeven wer
den in gedeeltelijke terugbetaling van de 
door haar aan de burgerlijke parti.i toe
gestane lening )) en beslist dat « in strijd 
met die bewering )) de inpandgeving van 
de voorwerpen « genoegzaam blijkt )) nit 
de door getuigen afgelegde verklaringen ; 

Overwegende dat het punt onzeker 
blijft te weten of deze beslissing steunt 
hetzij op het bewijs door getuigen, hetzij 
gedeeltelijk op de bekentenis van aanleg
ster zonder acht te slaan op het tweede 
gedeelte vari deze bekentenis dat door de 
getuigenissen wordt tegengesproken; 

Overwegende dat, wanneer het misdrijf 
verband houdt met de uitvoering van een 
ontkende overeenkomst, de strafrechter 
naar luid van artikel 16 van de wet van 
17 April 1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, gehouden is zich bij de uit
spraak over het bestaan van die overeen
komst naar de regelen van het burgerlijk 
recht te geclragen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen omstandigheid, Welke het ook zij, 
aanduidt waaruit zou voortvloeien dat het 
bewijs van het bestaan van deze overeen-

komst door getuigen wordt toegelaten, 
alhoewel de waarde van de inpanclgege
ven juwelen 3.000 frank te boven gaat; 
dat geen enkel element van de rechtsple
ging zodanige omstandigheid laat uit
schijnen; 

Overwegende dat de onwaarheid van 
het tweede gedeelte van de bekentenis met 
nadere bepaling van aanlegster slechts uit 
getuigenissen wordt afgeleid dan wanneer 
de onwaarheid van dit gedeelte van de 
bekentenis alleen mag bewezen worden 
volgens de regelen van het gemeen recht 
betreffende de bewijsmiddelen welke ov 
het bewijs van het feit zelf, ter gelegen
heid waarvan de bekentenis ingeroepen 
wonlt, toepasselijk zijn; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
de gevelcle beslissing niet voldoend recht
vaardigt en ch1s niet wettelijk gemoti
veerd is; dat het alzo de in het mid del 
aangeduicle wettelijke bepalingen geschon
den heeft; 

vVa t de voorziening tegen de beslissing 
over de burgerlijke vordering betreft : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering, de 
verbreking medebreilgt van de beslissing 
over de burgerlijke vordering welke tegen 
de beklaagde terzelfdertijd en v66r de
zelfde rechters tot herstelling van de door 
het misdrijf veroorzaakte schacle wenl 
gericht; 

Om die redenen, en zonder op het twee
de middel acht te slaan; verbreekt het be
streden arrest, beveelt dat het onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers va? het Hof van beroep te Gent, 
en dat meldmg er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
legt de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van 'beroep 
te Brussel. 

10 Maart 1952. - 2e kamer. - Voo?·z-it
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sla.u
geve1·, H. van Beirs. - Gelijlcl~dclencle 
concl~tsie, H. Colard, advocaat-generaaL 

2c KAMER. - 10 Maart 1952 

ONVRIJWILLIGE .SLAGEN OF VEH
WONDINGEN. - ARREs·r VAN vEnoonm~
LING TWEE FElTEN ALS :I.IOGELIJKE OORZAKEN 
VAN HET ONGEVAL AANNEMEND. - ARRES'l' 
DAARNA VASTSTELLEND DAT DE WERKELIJKE 
00)1ZAAK VAN HE'!' ONGEVAL IN EEN GEBREK 
AAN VOORZORG IN DE DOOR EEN VAN DE EERS'f 
AANGENOMEN ODR'ZAKEN -TEWEEG GEilRACll'l'E 
'l'OES'rAND TE VINDEN IS. - ARRES'l' WETTE .. 
LIJK GEMO'l'IVEERD. 

Is ivettelijlc gernotiveercl het ar-rest van 
-veroorclelinu wegens owudjw-illige veT-
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wondinpen dnt, ·rw cle onoplettendheid 
vnn de bestu;!t'tde·r of'wel een defect (t!Ln 
de stmt1"in1'icht-ing vnn zijn voertuig nls 
mogelij lee oorznken vnn het ongevnl te 
hebben nwngenomen, vnststelt dlLt de 
weTlcelijlce oo?'ZlLlLlc vnn het ongevnl 
te vinclen is in het teit d!Lf de bestutw
der de voorzor.rJ niet heeft genomen te 
remmen toen cle Mtto ten gevolge vnn 
een vnn de ttvee ee1·st nnngenomen ooT
z!Llcen nnnr rechts n'itgeweken is. (Straf
wetboek, art. 418 en 420.) 

(HUMBLET, T. JANSEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 October 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

In zover de voorziening tegen de beslis
sing over de pnblieke vonlering gericht 
is : 

Over het midclel tot verbreking : schen
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
418 en 420 van het Strafwetboek, 42 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
houd(mde algemeen reglement op cle_ ver
keerspolitie, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, doordat het bestreclen ar
rest vaststelt, aan de ene zijde, dat het 
verkeersongeval, wegens hetwelk de eiser 
terecht staat, geen andere oorzaak kan 
hebben clan, ofwel een onoplettendheid 
van de bestnnrder, ofwel een gebrek aan 
de stuur~nrichting van zijn voertuig, en 
dat hij, in het ene zoals in het andere ge
val, een onvoorzichtigheid heeft begaan 
alsmede, aan de andere zijde, dat de wer
kelijke oorzaak van het ongeval te vinden 
is in het feit dat eiser de voorzorg niet 
heeft genomen te remmen wanneer zijn 
auto ter oorzake van een van de twee 
hierboven gemelde gevallen naar recllts 
uitgeweken is, zodat het arrest tegenstrij
clige vaststellingen inhoudt of dat het al
thans dubbelzinnig is claar het onzeker 
laat welke van de clrie fouten het ten 
laste van eiser aanneemt; doorclat, inclien 
het niet-remmen als oorzaak van het onge-. 
val worclt aangenomen, het arrest moest 
vaststellen dat zulks is toe te schrijven 
aan een feit waarvoor eiser aansprakelijk 
is, en niet aan overmacht, zoals een onge
steldheid van de bestuurcler of een me
-chanisch defect van de remtoestellen ; 
doorclat, indien daarentegen, hetzij de on
gesteldheid van de bestuurcler, hetzij een 
defect aan de stuurinrichting van het 
voertuig als oorzaak van het ong·eval 
wordt aangezien, het arrest zich niet 
mocht vergenoegen te verklaren dat het 
gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg 
erin bestaat, ofwel de auto niet op de 
rijweg te hebben gehouden, ofwel gebrnik 
te hebben gemaakt van een voertuig clat 

niet van een fatsoenlijk stuur voorzien 
was, doch dat het bovendien moest vast
stellen, ofwel dat de onoplettendheid van 
de bestuurder vrijwillig is geweest, het is 
te zeggen niet het gevolg van een plotse
linge ongesteldheicl en dat het niet hou
clen van de auto op de rijweg niet vrij
willig is geschiecl het is te zeggen niet 
van een ongesteldheid van de bestuurder 
of van een mechanisch defect aan de 
stnurinrichting voorkomt, ofwel dat het 
eiser bekend was of zijn moest dat de 
stuurinrichting van zijn voertuig defect 
was; doordat, in alle geval, het arrest geen 
antwoorcl heeft verstrekt op eisers con
clusie omtrent het vrijwillig karakter van 
het positief of het negatief feit clat als 
fout van de betichte zou aangenomen wor
den; en doordat, niettegenstaande de con
clusie warbij eiser staande hield dat de 
oorzaak van het ongeval onbekend is ge
bleven en dat zijn verantwoordelijkheicl 
niet kan worden aangenomen zolang er 
als mogelijke oorzaak van het ongeval een 
van de volgende mogelijkheden over
blijft : 11lotselinge ongesteldheicl van de 
bestuurcler of mechanisch defect van het 
voertuig, het arrest in gebreke blijft enig 
antwoord te geven omtrent de eerste 
mogelijkheicl, terwijl door niet vast te 
stellen da t eiser het defect kencle of de 
plicht had het te kennen, het wat betreft 
cle tweecle mogelijkheid geen passend ant
woorcl heeft gegeven; 

Overwegende dat eiser ten laste werd 
gelegcl : bi.i gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, cloch zonder het inzicht de per
soon van een ancler aan te randen, onvrij
willig slagen of verwondingen aan Marcel 
.Jansen en Jozef Jansen toegebracht te 
hebben, alsmede, bij samenhang, wegge
bruiker zijnde, verzuimcl te hebben voort
durend van zijn snelheid meester te zijn 
gebleven en cleze derwijze te regelen dat 
hij v66r zich een voldoende vrije ruimte 
behield om v66r een hinclernis zijn voer
tuig tot stilstand te brengen ; 

Overwegende dat ·het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, beslist dat 
de· in brenk op artikel 42 van de Wegcdoe 
een bestancldeel uitmaakt van cle betich
ting voorzien bij artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek; 

Overwegencle dat het arrest verklaart 
<< dat het ongeval geen andere oorzaak 
kan hebben dan ofwel een onoplettendheicl 
van betichte ofwel een gebrek aan zijn 
stuur >> ; dat, in verban{l gebracht met de 
conclusie waarop het antwoordt, het ar
rest alclns, bij gebrek aan enig element 
van de zaak, een van de door eiser ge
clane onclerstellingen uitsluit, namelijk 
cleze van een ongestelcllleicl van cle be
stuurcler, cloch clat het, integencleel, de 
andere onderstelling, deze van een defect 
aan de stuurinrichting van de auto, als 
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mogelijke oorzaak van het ongeval aan
neemt; 

Overwegende dat, zo het arrest verder 
verklaart dat in de beide gevallen die het 
als mogelijke oorzaken van het ongeval 
aanneemt, - onoplettendheid van eiser 
of defect aan de stunrinrichting, - eiser 
een onvoorzichtigheid ,}leeft begaan waar
van het als reclen aangeeft ofwel dat hij 
zijn auto niet op de rijweg heeft gehon
den, ofwel een auto heeft gebruikt die niet 
van een fatsoenlijk stuur voorzien was, 
het daaraan nochtans toevoegt dat « de 
werkelijke · oorzaak van het ongeval te 
vinden is in het feit dat hij de voorzo1'g 
niet genomen heeft van te remmen toen 
de auto ter oorzake van een van de twee 
hierboven gemelde gevallen naar rechts 
uitgeweken is; dat er na het ongeval geen 
spoor van remmen noch op de weg, noch 
op _ het gras waar te nemen was; dat 
indien hij krachtdadig geremd had, zo
als het zijn plicht was, hij het ongeval 
zou vermeden hebben vermits de auto op 
de zijweg aileen, een afstand van 
13 meter afiegde vooraleer de boom te ra
ken en vermits het voertuig met gema
tigde snelheid reed ll ; dat daaruit volgt 
dat het arrest de onoplettendheid van 
eiser of een defect aan de stuurinrichting 
van zijn auto slechts beschouwt als kun
nende de middellijke oorzaak zijn van het 
verlaten van de rijweg en dus van de aan
rijding met de boom, terwijl het als 
cc echte ll dit is onmiddellijke oorzaak 
daarvan het niet-remmen door eiser aan
ziet, verzuim dat niet aan een reeds uitge
sloten ongesteldheid van de bestuurder te 
wijten is en da t vreemd is a an een 
defect aan de stuurinrichting, enig defect 
waarvan sptltke in eisers conclusie v66r 
het hof van beroep; dat, waar de ten aan
zien van de middellijke oorzaken van de 
aanrijcling gegeven redenen aldus over
boclige redenen uitmaken, het arrest, zon
der tegenstrijdigheid noch dubbelzinnig·
heid en zonder enlge van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
beslist heeft dat eisers font erin bestaat 
niet te hebben geremd, aldus de conclusie 
op passende wijze beantwoordend; dat het 
middel niet lmn worden aangenomen ; 

Overwegende voor het overige, dat <le 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordeling overeen
k!Jmstig de wet is ; 

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

Overwegende dat, het arrest bij beves
tiging van het beroepen vonnis, tot her
stelling van de reeds vaststaande schade 
aan de burgerlijke partijen Marcel .Jansen 
en Jozef Jansen zekere bedragen toekent 
en, bovenclien, uan de laatstgenoemde een 

provisionele vergoeding; dat het tevens, 
vooraleer het overige van de door de 
beide burgerlijke partijen geleden schade 
vast te stellen, een deskundigenonderzoek 
beveelt; 

Overwegende dat het arrest geen eind
beslissing is in de zin van het urtikel 416 
van het Wetboek van strafvordering en 
dat het niet over de bevoegdheid is ge
wezen; dat derhalve, bij toe passing van 
voormelde wetsbepaling, de voorziening 
niet ontvankelijk is ; 

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

10 Maart 1952. - 2" kamer. - TToor·zit
ter, H. ·wouters, voorzitter. - TTer·slag
gever·, H. Belpaire. ~ 'Gelijkluidende eon
cl~tsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 10 Maart 1952 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.) 
- VEROORDELING WEGENS ONVRIJWILLIGE 
DODING. - vVEIGERING, VAN ELKE VEBGOEDING 
WEGENS MA'l'ERIELE SCHADE AAN DE WEDUWE 
EN HE'l' KIND VAN HE'l' SLACHTOFFER. -
VASTS'l'ELLING OAT HE'l' OVERLIJDEN GEEN WIJ
ZIGING AAN HUN MATICR-IELE 'l'OESTAND HEEFT 
TEWEEGGEBRACHT. - WETTELIJKE BESLIS
SING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
.A.RHESTEN. - STRAFZAKEN. - 0NVRI.J
WILLIGE DODING. - ARBEIDSONGEVAL. 
BURGERLIJKE VORO~;RINGEN VAN DE WEDUWE 
VAN HET SLACHTOFFEH EN VAN DE VERZEKE
HAAH VAN ZIJN WERKGEVER. - AHREST DE 
VORDEHING VAN DE WEDUWE AFWIJZEND OM 
DE REDEN OAT HE'l' ONGEVAL AAN HAAR MATE
RI~;LE TOES'l'AND GEEN WI.TZIGING HEEFT l'E
WEEGGEBRACHT. - ARHEST AAN DE VERZE
KERAAR DE 'l'ERUGBETALING VAN DE DOOR HEM: 
UITGEKEEHDE VERGOEDINGEN TOEKENNEND. -
GEEN 'l'EGENSTRIJDIGHEID. 

1° Het (trrest (lett uit hoofde van onvPijwil
lige doding veroor·deelt vermag ellce ver
goeding wegens rnateriiJle schade aan 
de weduwe en het kind van het slacht
offer te weigeren, indien het vaststelt 
dat het overlijden aan hu,n rn.(tterWle 
toestand geen w·ijzig·ing heett tewee_q 
gebmcht, wijl het slachtoffer zich ont
honden heett httn het rninste ste'tl.ngelcl 
te storten onclanks een 1·echteTlijlce be
sliss·ing, waanloo1· hi.i daa1·toe wer·d_ ver
oordeeld. (Burgerl. Wetb., art. 1382.) 

2° Is door geen tegenst1·ijdigheicl aange
t(tst het an·est clat, enerzijds, weigert 
de van onvi'ijwillige doding belclaagcle 
tot de betaling, (tan de wedttwe en het 
kincl 'Uan het slachtoffer·, van cle minste 
ver,qoed·ing wegens rnaterWle sohade te 
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ve1·oo1·delen omdat het overlijden geen 
w·ijz'i,qing aan lmn materii:!le toestancl · 
heeft teweeggebmcht en clat, ancle1·
zijcls; die belclaagde ve1·oonleelt tot cle 
tentgbetaling, aan de ve1·zelce1·aa1·, van 
(le doo1· doze ingevolge de 'Wet op de 
ctrbeidsongevctllen 1titgelcee1·de ve1·goe
(lingen, 

(SLAETS, T. BUVENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 October 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1382, 1383, 203 en 212 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat, na te heb
ben vastgesteld dat eiseres met het slacht
Dffer gehuwd was, maar van hem feite
lijk gescheiden leefde, het bestreden ar
rest haar en haar minderjarig kind niet 
de minste vergoeding wegens materiele 
schade toekent, omdat het slachtoffer zijn 
onderhonclsplicht niet naleefcle, ofschoon 
het ertoe veroordeeld werd : 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat het ter zake van belang is na te gaan, 
niet welke de rechtstoestanclen zijn, doch 
wel of de door verweercler gestelde straf
bare daad aan de burgerlijke partijen 
een stoffelijke schade berokkend heeft; 

Dat het arrest desaangaancle · aanstipt 
dat het overlijden van het slachtoffer, dat 
sedert jaren van zijn echtgenote geschei
den leefde, geen nadelige wijl';iging heeft 
teweeggebracht in de materi•ele toestand 
van de burgerlijke partijen clie, van hun 
man en vader niet het minste stenngeld 
ontvingen ondanks een rechterlijke beslis
sing waardoor het slachtoffer tot onder
hondsgeld wercl veroordeeld; 

Dat het arrest er ·uit afleidt dat geen 
matertele schade voorhanden is; 

Overwegende dat deze feitelijke vast
stellingen van het arrest souverein zijn 
~~a~·~U~~~~·eden beslissing wettelijk recht-

Dat het milldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, wegens on
voldoende en in ieder geval tegenstrijclige 
motivering, doordat het bestreden arrest, 
na enerzijds het bestaan van elke door 
de schuld van beklaagde toegebrachte ma
tei"iele schacle te hebben ontkend, ander
zijds de verzekeraar van het slachtoffer 
en zijn rechthebbenden een vergoeding op 
grond van zijn uitkeringen aan eiseres 
toekent, vergoeding die alleen maar op 
het bestaan derzelfde materiele schade 
kan gegrond zijn : 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
vaststelt dat de vordering van de burger-

lijke partij « Le Phenix Beige )), de terug
betaling bedoelt van de . vergoedingen tot 
welke zij zelve gehouden is 'enerzijds 
ingevolge een verzekeringsovereenkomst 
tegen ongevallen tusse:ri haar en de werk
gever van llet slachtoffer gesloten, en an
derzijds ingevolge de wet op de arbeids
ongevallen ; 

Dat het arrest bovendien bepaalt dat 
de door << Le Phenix Beige >> aan de recht
hebbenden van het slachtoffer uitgekeerde 
of versclmldigde vergoedingen llet voor
werp nitmaakten van een voor de vrede
rechter' · vervolgde procedure tot vaststel
ling der door de werkgever of dezes ver~ 
zekeraar ingevolge de wet op de arbeids
ongevallen verschuldigde vergoedingen en 
lij fre:ri ten ; 

Overwegende dat uit deze aanhalingen 
volgt dat de beslissing van het bestreden 
arrest over de eis van de burgerlijke 
partij «· Le Phenix Belge )}, naar de me
ning van de rechter over de grond, zijn 
oorzaak vindt, niet in het bestaan van 
een door eiseres ondergane materiele scha" 
de, maar wel in de nitvoering door de 
verzekeringsvennootschap « Le Phenix 
Belge >> der te haren laste nit haar verze
keringsovereenkomst met de werkgever 
van het slachtoffer ontstane verplichtin
gen. en nit de bepalingen van de samen
geschakelde wetten over de arbeidsonge
vallen; 

Overwegende dat het middel op een on
juiste uitlegg~ng van het bestreden arrest 
steunt en dm·halve alle feitelijke grond
slag mist ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie' 
Ding; veroordeelt eiseres tot de kosten, 
alsmede tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

10 Maart 1952. - 28 kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlcl1ticlencle con
clus·ie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - II Maart 1952 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
BEYOEGDHEID OM NA TE GAAN OF ,DE DOOR DE 
RECHTER OYER DE GROND VASTGESTELDE FEl
TEN DE GEVOLGTREKKINGEN, WELKE HIJ ER 
IN RECHTE UIT A~'LEIDT, RECHTVAARDIGEN. 

2° TAXE OP DE OPENBARE VERTO
NINGEN OF VERMAKELIJKHEDEN. 
- TAXE NIE'l' VERSCHULDIGD WEGENS HE1' EN
KEL FElT OAT EEN ZEKER AAN1'AL LEDEN VAN 
EEI'l. PRIVAA1'-CLUB, WAAR MEN ZICH AAN KANS
SPELEN OVERLEVER1' W AAROP DE BELASTING OP 
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN WORDT TOEGE
PAS'l', ZICH YERS'l'ROOIEN DOOR RET BEKIJKEN 
VAN DIEGENEN VAN DE LEDEN WELKE ZICH OP 
DIE KANSSPELEN TOELEGGEN. 
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1° Indien het aan de 1·echte1· over. de 
fl1'(~nd behoi:wt de feitelijlce omstand·ig
heden vast te stellen waamp hij zijn 
beslissing steunt, is het aan het Hot 
van ve1'bt·e7C'ing · voorbeho~ulen na te 
gaan of deze feiten de ,qevolgtt·elclcingen 
t·echtvaardigen wellce de bestreden be
slissing er in t·echte uit afleidt (1). 

2° Het enkel teit dat een zelce1' aantal le
den van een pt•ivaat-club, waat· men Z'ich 
aan kansspelen overlevert, zich vet·
stt·ooien doo1' het belcijlcen van diegenen 
van de overige leden welke Z'ich op 
lcansspelen toeleggen of de nieuwsgie
t·igheid uitlolcken door hwn gedrag·ing, 
zou, buiten de toepass·ing det· belasting 
op spelen en weddenschappen, de aan
slag in de bijzondere tame op de open
bat·e ve1'toningen of vennalcelijkheden 
niet lmnnen t·echtvaat·digen. (Bij be
sluit van 22 September 1927 samenge
ordende wetten betreffende de taxes op 
de openbare vertoningen of vermake
lijkheden, art. 1.) 

· (NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << SOCIETE IMMOBI
LIERE KNOCia BALN·EAIRE », T. BELGISCHE. 

STAAT, ~IINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 September 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1, para
graaf 1, van de wetten samengeordend 
door koninklijk besluit van 22 September 
1927 betreffende de belastingen op de 
schouwspelen of openbare vermakelijk
heden (wetten van 28 Februari 1920, 
31 December 1925, 7 Juni 1926 en 23 Juli 
1927), 89 van de wet van 28 Augustus 
1921, gewijzigd bij artikel 7 van de wet 
van 4 Juli 1930, doordat de bestreden be
slissing, na in feite te hebben bevonden : 
1° « dat eiseres in het gemeentelijk casino 
te Knokke kansspelen uitbaat en de toe
gang van de speelzaken slechts toelaat 
aan de personen, spelers of toeschouwers, 
die zich als lid van de door haar opge
richte prive-club hebben Iaten inschrijven 
en een lidgeld groat 50 frank hebben be
taald » ; 2° « dat voornoemde spelen wel 
het karakter van weddenschappen heb
ben ll, desniettegenstaande het verhaal 
verwerpt van eiseres tegen haar belasting 
op de schouwspelen of openbare vermake
lijkheden, berekend op de bijdragen van 
!eden van de voornoemde prive-club, gedu-

(1) Zie nota 3 onder verbr., 16 December 
1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 547); verbr., 
27 Januari (twee anesten), 10 Februari, 19 Oc
tober en 14 December 1948 (A1'1·. Ye1·b1·., 1948, 

rende het jaar 1945 en de tijdspanne van 
1 Januari tot 15 October 1946, bijdragen 
overgenomen in de beslissing nr 795/6 T, 
geveld op 23 September 1949 door de heer 
directeur der belastingen van West-Vlaan
deren; dat aldus het bestreden arrest de 
wettelijkheid huldigt van de hier terzelf-

. dertijd als de belasting op spelen en wed
denschappen toegepaste belasting op 
schouwspelen of openbare vermakelijkhe
den en dat om de enige reden dat « de 
schikking van het speelapparaat, de beoe
fening van het spel, de eventuele door het 
spel veroorzaakte incidenten mitsgaders 
de aanwezigheid van een zeer gemengd on
getwijfeld cosmopolitisch publiek, in hun 
geheel ten opzichte van al de toeschou
wers, spelers of niet, een vertoning of 
vermakelijkheid uitmaken ll'; dan wan
neer het toepassen van die twee wezen
lijk verschillende belastingen ten Iaste van 
een en dezelfde onderneming niet aanne
melijk is, tenzij deze twee takken van be
drijf zou begrijpen : enerzijds, spelen 
en weddenschappen, anderzijds, het in
richten van vertoningen en openbare ver
makelijkheden; dan wanneer het bestaan 
dezer tweevoudige bedrijvigheid in hoofde
van eiseres niet blijkt uit het door het ar-
rest opgegeven en trouwens helemaal uit 
de lucht gegrepen en hypothetisch feit 
dat sommige leden van de club een ver
strooiing vinden in het bekijken van de 
beoefening van het spel, de eventuele inci
denten ervan alsmede van het gemengd· 
en cosmopolitisch publiek dat de speel
zalen bezoekt, terwijl zij zelf aan het spel 
niet deelnemen : 

Overwegende dat indien het aan de· 
rechter over de grond toebehoort de fei
telijke omstandigheden vast te stellen 
waarop hij zijn beslissing stennt, het aan 
het Hof van verbreking voorbehouden is 
na te gaan of deze feiten de gevolgtrek
kingen rechtvaardigen welke de bestreden 
beslissing er in rechte uit afgeleid heeft ;· 

Overwegende dat, hoe ruim de zin ook 
zij welke de wetgever heeft willen toeken-
nen aan de woorden « openbare vertonin
gen of vermakelijkheden )) voorkomende 
in de in het middel aangeduide belastings
wetten, die termen evenwel zonder de zin 
er van te verdraaien, niet zouden kunnen 
begrepen worden als het feit omvattend 
dat een zeker aantal Ieden van een prive- · 
club zich zouden verstrooien door het be
kijken van diegenen van de overige leden 
welke zich op kansspelen toeleggen of 
door hun gedraging de nieuwsgierigheid 
uitlokkeri; 

biz. 52, 54, 83, 500 en 633; Bull. en PAsrc., 1948,. 
I, 61, 62, 96, 576 en 718); 13 Juni 1950 (Ar1·. 
Ye1'b1·., 1950, biz. 639, en nota 2, biz. 640; BulL 
en PASIC., 1950, I, 726, en nota 2, biz. 727). 
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Dat uit deze beschouwingen blijkt dat, 
door enkel op de omstancligheden welke 
hij aanstipt te steunen, om te verklaren 
dat eiseres in de lokalen, welke zij te 
Knokke exploiteert, vertoningen gegeven 
of vermakelijkheclen opgevoerd heeft, en 
om het door eiseres tegen de haar opge
legde aanslag in de bijzondere taxe op 
openbare vertoningen of vermakelijkhe
den ingecliend bezwaarschrift als niet ge
grond van de hand te wijzen, de rechter 
over de groncl de in het micldel aangecluide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van het Hof van beroep te Gent en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de Staat tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

11 lVIaart 1952. - 2° kamer. - Voorz'it
ter, H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versluggever, H. Simon. -
GeUjlcl·zticlenlle concl-ztsie, H. Ganshof van 
der lVIeersch, advocaat-generaa1. - Plei
te·l", H. Van Leynseele. 

2° KAMER. - ll Maart 1952 

l 0 VOORZIFJNING IN VFJRBRFJKING. 
- VORM. - ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'IN
GEN. -· STUKKEN WAAHOP HE'l' HOF ACH'l' 
VERMAG TE SLAAN. 

~ INKOlVISTFJNBFJLASTINGFJN. 
FJXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMS'l'EN. - DK~AG
WIJDTE VAN ARTIKEL 13, PARAGRAAF 2, VAN 
DE WET VAN 16 0C'l'OBER 1945. - BEPALING 
TEN DOEL HEBBEND EEN DVBBELE AANSLAG '1'~ 

VERMIJDEN. 

3° INKOMSTFJNBFJLASTINGFJN. 
FJXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - SaM
MEN '1'0'1, RET AANKOPEN, DE AANLEG EN DE 

TRANSFOR~IA'l'IE VAN ROEHENDE OF ONROEREN
DE GOEDEREN AANGEWEND. - SOMMEN VER
MOED UIT IlELAST!lARE INKOMSTEN VOOHT TE 
.KOMEN. 

¥ INKOMSTFJNBFJLASTINGFJN. 
EXTRA-IlELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD !lE-

(1) Verbr., 5 Mei 1941 (B·ull. en PASIC., 1941, 
I, 180) ; 26 J anuari (twee arrest en), 23 Fe
bruari en 9 November 1948 (A1'1". Ve1·b•·., 1948, 
biz. 40. en 108; Bull. en PAsrc., 1948, I, 46, 48, 
124 en 623, en nota 1, biz. 624) ; 18 October en 
·6.December 1949 (A1'1'. Ve•·br., 1950, blz. 82 en 
207; Bull. en PASIC., 1950, I, 89 en 227). 

HAALDE EXCEP'l'IONELE INKOMSTEN. -ONDER-· 
HOUDSKOSTEN VAN HET GEZIN. -KOSTEN IlE
GREPEN IN DE '1'0'1' HE'l' AANKOPEN, DE AANLEG 
EN DE 'l'RANSFORMA'l'IE VAN ROEHENDE GOEDE
BEN AANGEWENDE SOMMEN. 

1 o In zulce clirecte belusUngen ve1·mag het 
H of vun ·verbrelcing geen 1tcht te slaan 
op amle,-e stu.lclcen clan cleze cl·ie doo,- de 
aunlegger tot stuv·ing van z·ijn voorz·ie
ning b·innen de te1·mijn vun· vee1·Ug du
uen te ,·elcenen vun cle datmn van het 
best1·eden U?Yest ter grif]ie van het hof 
vun lmroep wenlen nedergelegd en deze 
die, binnen de muwncl te ·relcenen van 
de doo1· cle grif]ie1· van het Hot van ve,·
breking uwn pa1·tijen geclwne lcennis,qe
·v·in,q vun de ne1lerlegg·ing vun de st·ulc
lcen vun de Ultnlegger, cloo1· cle verwee,·
der ter rwiffie Vltn cl'it Hot nede,·gelegd 
we1·den (1). (Wet van 6 September 1895, 
art. 14.) 

2° Artilcel13, paragrauf 2, vnn de wet van 
16 October 1945 heett niet tot voorwe1·p 
de Vltststelling vnn het zu.iver bedrng 
·vnn lle belnstbu1·e inlcomsten door bepu
Unu va.-n de vermo,qensnccressen, doch 
wel cl·ie -va.n het bell1·ag v1tn cle bel1tstin[! 
zelf. 

Het heeft enlcel ten doel te •vermijden 
clut het vestigen van de aunslug · in cle 
ewt1·u-belnst-ing op de in oo1·logstijd be
hnalde ewcept-ionele inlcomsten, winsten 
en buten een d~tbbele uunslug ZO!t te
~veegb?·engen vun ·inlcomsten llie 1·eeds 
clo01· lle cerl·ttlwi·re bela.st-in[!en, cle natio
nule cris·isbelust-in,q, lle nan·vullende 
zmrsonele belltstvn[!, nlsmede doo1· cle 
bijzonclere door cle wet van 10 Jantta?'i 
1940 ingevoerde belnst-ing ,qet?·otten wer
llen. 

3° Voor de ·vestig·ing 11an de ewt·ra-belus
t-ing op lle ·in oo1'lo[!st-ij1l behuulde ewcep
tionele inlco-msten, w·insten en buten, 
-wo·rllen behou1lens tegenbewijs vermoed 
·nit belust bwre ·inlcomsten voort te lcomen 
tle sommen, hetzij ,·echtst·reelcs, hetzij 
o·M·echtst,·eelcs, tot het ctunlcopen, de 
nunleg en cle tr1tnst01·mnt-ie -vwn ·roeren
cle of on1·oe·re·ncle [!Oelle·ren aange-

. wenll (2). (Wet van 16 October 1945, 
art. 2, par. 3, c.) 

4° De t'ijllens het belctstbn1t1' Ujdpe'l'lc voo1· 
het onde.·rhou.d vwn het aezin ,qedune .uit
guven z·ijn in lle tot het- nunkopen, de 
nnnleg en lle t·r1tnsfo·rmnt-ie vun 1·oeren-
1le goederen aungewencle sornmen begre
pen (3). (Wet van 16 October 1945, arti-
kel 2, par. 3, c.) · 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 October en 4 December 1951 en 4 Maart 1952 
(zie hoger, biz. 52, 161 en 362; Bull. en PASIC., 
1952, I, 57, 178 en 412). 

(3) Verbr., 4 l\1aart 1952 (zie hoger, biz. 362; 
B1tll. en PASIC., .1952, I, 412). 
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{RU'rTEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Maar.t 1951 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 3, paragraaf 2, · 2°, van de wet van 
16 October 1945, doordat het bestreden 
arrest -aan eiser als landbouwexploitant 
de minimumaftrek van 25.000 frank niet 
heeft toegekend, dan wanneer voormelde 
wet aan iedere landbouwexploitant qttali
tate qtta een minimumbezit van 25.000 fr. 
op de datum van 1 Januari 1940 toekent, 
onvermindercl het minimumbezit van 
25.000 frank hem door artikel 3, para: 
gTaaf 2, 1°, toegekend : 

Overwegende dat noch het bestreden ar
rest, waartegen geen schending van arti
kel 97 van de Grondwet wordt aange
voerd, noch de beslissing van de directeur 
der directe belastingen, - enige stukken 
waarop het H~f acht vermag te slaan, 
- een vaststellmg betreffende het in het 
middel bedoelde bedrijfskapitaal inhou
den; 

Overwegende dat de eiser in gebreke 
is gebleven tot staving van zijn voorzie
ning overeenkomstig artikel 14 van de 
wet van 6 September 1895 het stuk over 
te leggen, homlende vergelijking door de 
aclministratie van zijn vermogenstoestand 
respectievelijk op 1 J anuari 1940 en 9 Oc~ 
tober 1944, en waaruit blijken zou of 
het bedrag van bedoelcl bedrijfskapitaal 
al dan niet aan zijn bezit in landsinunt 
op 10 Mei 1940 wercl toegevoegcl ; 

Dat hij aldus het Hof in de onmogelijk
heicl stelt zijn toezicht uit te oefenen · 

Over het tweecle middel : schencling ~an 
artikel 13 van de wet van 16 October 1945 
doordat het bestreden arrest geen reke~ 
ning gehouden heeft met de over de oor
logsjaren ingekohierde en na 31 December 
1944 betaalde bedrijfsbelastingen en deze 
dan ook niet in minclering heeft gebracht 
voor de vaststelling van het aan de extra
be-lasting onderhevig belastbaar inkomen 
dan wanneer die belastingen het patri~ 
monium van eiser op dat ogenblik be
zwaarden en bijgevolg als schuld van zijn 
activa op 9 October 1944 hadden moetEm 
afgetrokken worden : 

Overwegencle dat, in strijd met wat in 
het middel beweercl wordt, artikel 13, pa
ragraaf 2, van de wet van 16 October 
1945 niet de vaststelling van het zuiver 
bedrag van de belastbare inkomsten door 
bepaling van de vermogensaccressen tot 
voorwerp heeft, doch wel die van het be
drag van de be-lasting zelf; 

Dat die wetsbepaling iromers enkel ten 

doel heeft te vermijden dat het vestigen 
van de extra-be-lasting aanleiding geven 
zou tot een dubbele aanslag van inkom
sten die reeds door de cedulaire belastin
gen, de nationale crisisbelasting, de aan
vullende personele be-lasting, alsmede door 
1le_ bijzondere be-lasting ingevoerd door de 
wet van 10 .Tanuari 1940 getroffen werden · 

Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; ' ' 

Over het derde middel : schending van 
artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 
16 October 1945, cloordat het bestreden ar
rest de beslissing van de directeur beves
tigt, waarbij deze de uitgaven voor 
levensonderhoud in de extra-be-lasting 
belast, alhoewel !lie uitgaven niet aan de
extra-be-lasting onderhevig zijn : 

Overweg·ende dat artikel 2, paragTaaf 3, 
van ue wet van 16 October 1945 evenwel 
behoudens het door de wet ingericht te: 
genbewijs, vermoedt dat uit de in para
graaf 1 bedoelde belastbare inkomsten, on
der meer, de sommen voortkomen die het.: 
zij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot 
het aankopen, de aanleg en de transfor
matie van roerende of onroerende goede
ren aangewend Werden ; 

Dat, opgevat in de meest algemene be
woordingen, die wetsbepaling onder meer 
de onderhoudskosten van het gezin be
doelt welke, derhalve, in de in de extra
be-lasting belastbare grondslag moeten be
grepen worden; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning; veroordeelt eiser tot de kosten. 

11 Maart 1952~ - 2" k-amer. - Vo01·zit
ter, H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevm·, H. Belpaire. 
- Gelijlcl·uidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 13 Maart 1952 

1° BEJVOEJGDHEJID EN AANLEJG. 
BURGERLIJKE Z;U{EN. 0P VEBZOEK
SCHRIFT GEWEZEN BESLISSING. - BESLIS
SING VAN AARD DE VERZOEKER TE BENADELEN. 
- BESLISSING VATBAAR VOOR ROGEl~ REROEP. 

2° ARBEJIDSONGEJV AL. - VERZOEK TOT 
UITBETALING IN KAPITAAL VAN EEN DERDE DER 
WAARDE VAN DE TOEGEKENDE LIJFRENTE. -
VERWERPING. - BESLISSING VATilAAR VOOR 
HOGER BEROEP. 

1° Behalve 1titdntlclceUjlc ve1·bod doo1· de 
wet, mag te,qen de op vm·zoelcschr-ift ge
wezen besl-issingen hoge1· beroep inge
steld worden doo1· diegenen van de ver-
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zoelce;·s ·wellce z·ich do01· de uewezen be
slissingen benadeelcl achten (1). 

2° Is ontvanlcelijlc het hager beroep do01-
het slachtojfer vwn een a'l'beidsongeval 
·inqestelrZ teuen de beslissinu van de 
v'l'ede;-echter of van fle sclwicls'l'echter
Ujlce commiss·ie flie hem z·ijn e·is ontzeut 
stTelclcen(le tot het belwmen cler uitbe
talinrJ in lcapitaal vnn een de;·fle (ler 
waanle va.n cle toegelcende lijfi;ente' (2). 
(Bij koninklijk besluit van 28 Septem
ber 1931 samengeordende wetten, art. 5 
€n 24.) 

( GEMEENSCHAPPELIJK VERZEKERINGSFONDS 
« CHARBONNAGES DU COUCHANT DE MONS >>, 

T. FLAMl'viE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 Juli 1950 in hoger beroep 
:gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanl<~g te Bergen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 5 en 24 van de wetten betreffen
·de de vergoeding van de schade voortsprui
tencle uit de arbeidsongevallen, samengeor
dend bij koninklijk besluit van 28 Septem
ber 1931, cloorclat het bestreclen vonnis het 
door verweerder ingestelde hoger beroe11 
ontvankelijk heeft verklaard tegen de 
beslissing van de desbevoegde scheidsraad 
waarbij zijn eis tot uitbetaling van een 
-<:lerde van het kapitaal van de litigieuse 
lijfrente werd afgewezen, _ dan wanneer 
·deze beslissing het karakter van een haJi
oCleling van « oneigenlijke rechtspraak >> 

vertoonde en als dusdanig niet voor hoger 
.beroep vatbaar was : 

Overwegende dat door verweerder Flam
me bij de scheidsraad van het gemeen· 
-schappelijk verzekeringsfonds <<Charbon
nages clu Couchant de Mons >> een verzoek
schrift aanhangig werd gemaakt, waarbij 
voornoemde Flamme, bij toepassing van 
artikel 5 van de samengeordende wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
verzocht dat een derde van de waarde in 
kapitaal van de hem wegens een hem over
komen arbeidsongeval toegekende ren
te .zou worden uitbetaald ; dat cle scheids
raacl, bij beslissing van 13 December 1948 
over clit verzoekschrift uitspraak doende, 
verweerders eis niet gegrond heeft ver
Jdaard en hem deze ontzegd heeft; 

Overwegende dat, behalve in het geval 
waarin de wet uitdrukkelijk elk verhaal 
verbiedt, hoger beroep tegen de op ver-

(1) BRAAS, Precis cle p1·ocedU1·e c·ivile, 3' uitg., 
bd. II, n' 1201, biz. 624; Rep. prnt. d•·. belge, 
v' Appel en matiere civ-ile et commerciale, 
n" 189 tot 192; v' Procedu·re civile, n" 528 en 

zoekschriften gewezen beslissingEm voor 
een hoger gerecht mag ingesteld worden 
door diegenen van de verzoekers welke 
zich door de gewezen beslissingen bena
deeld achten; 

Overwegende dat artikelen 5 en 24 van 
de samengeordende wetten betreffende de 
vergoeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeids<mgevallen dergelijk beroep 
niet uitsluiten; dat artikel 24 van deze 
wetten het instellen van een hoger beroep 
v66r de rechtbank van eerste aanleg tegen 
de beslissingen van de vrederechters en 
van de scheidsrechterlijke commissie toe
laat, zowel inzake betwistingen omtrent 
de verzekering van het nit deze wetten 
voortspruitende en naar aanleicling van de 
vergoecling van een arbeidsongeval ont
staan risico als inzake rechtsvorderingen 
betreffende de vergoedingen die krach
tens deze wetten verschuldigd zijn, als
mede inzak~ verzoeken tot herziening van 
clie vergoecltngen ; 

Overwegende dat door verweerders eis 
te verwerpen, de scheidsraad een beslis
sing heeft genomen welke van aard is om 
hem nadeel te. berokkenen; 

Overwegende derhalve clat het bestre
clen vonnis het door verweerder Flamme 
tegen de beslissing van de scheidsraacl in
gestelcl hoger beroep wettelijk ontvanke
lijk heeft. verklaard; 

Overwegende dat het middel naar recht 
· faalt; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je-
gens verweerder. · 

13 Maart 1952. - 1" kamer. - Voo;·zi.t
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve·rslaqgever, H. Vanclermersch. - Ge
U.ilcluidencle conclusie, H. R. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 Maart 1952 

·1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - WIJZIGING, DOOR DE 
EERSTE RECH'l'ER, VAN DE OMSCHRIJVING. -
BEKLAAGDE DOOR DE VORDERING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE ER VAN VERWITTIGD. -
BEKLAAGiJE ZIOH OVER DE GROND VERDEDI
GEND. - NIE'l' ONTVANKELIJK OM VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP STAANDE TE HOU
DEN · DA'l' DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
GESCHONDE~ WERDEN. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -

529; verbr. Fr., 21 Juli 1920 (D. P., 1921, 1, 
138). 

(2) Zie nota 2 onder dit arrest in Bull. en 
PASIC., 1952, l, 431. 
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llECHTER I~ HOGER BEROEP BESLISSENDE DAT 
RET DOOR DE EERSTE RECHTER OMSCHREVEN 
EN VASTSTAAND VERKLAARD FElT DOOR. EEN 
ANDERE WET SEEP ALING GESTRAFT WORDT. -
BESLISSING GEEN WIJZIGING VAN DE OM

. SCHRIJVING INHOUDEND. 

Jo W anneer nadat het openbaa·r rnin·iste
rie hern doo·r zijn vo1·dering verwitt-igd 
had dat het in de dagvaarding ornschre
ven teit oolv onder toepassing van een 
andere stmfbepaling viel, ae belvlaagcle 
zich v66r de eeTste rechte1· over ae gmna 
heeft ve1·£lefligd, is hij niet o?ttvankelijk 
orn v66'1' fle 1·eahter in hager beroep 
staancle te lwuaen dat, aoor hern op 
grana vMt de in ae aag1!aa1·a·ing voor
ziene strafbepaUng en van cle floo·r het 
openbaa1· rwinisterie ·ingm·oepene straf-

' bepftling te vemonlelen, het beroepen 
vonnis ae 1·eahten van fle verfledigin{l 
gesahonflen heett (1) . 

2° De reahter in ho{le1· bemep flie beslist 
aat het doo1· fle ee·rste 1·eahte1· ornsch1·e-
1Jen en vaststaancl ve1'lvlao-1·a feU niet 
door fle stmfbepaling, welke fleze 1'eah
ter heett aangeduifl, rnaar ao01· een 
anflere st1·atbepaling gest1·att wo1·flt, 
wijzigt fle ornsclwijv·ing van het vast
staanfl verlvlaarfl feit niet. 

( DEBIOLLE, ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Juli 1951 door de Correctio
nele Rechtbank te Verviers gewezen; 

Over het enig middel : schending der 
rechten van de verdediging, van arti
kelen 97 van de Grondwet, 145, 182, 190 
van het Wetboek van strafvordering, 561, 
2° en 7°, van het Strafwetboek, 3, 5°, en 
4, van het besluit van de Regent del. 
10 Februari 1946, 1101, 1134, 1317, 1319, 
1320 van het .Burgerlijk Wetboek, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden vonnis 
de inbreuk op artikel 561, 2°' van het 
Strafwetboek ten laste van aanlegger be
wezen verklaart en hem veroordeelt om : 
« braadworst waar antiseptica aan toege
voegd was bereicl en te koop gesteld te 
hebben ll zoncler clat aanlegger uitgenocligcl 
wercl om zich te verdecligen tegen de be
tichting, welke door de hem betekende 
dagvaardingen niet te zijnen laste was 
gelegd, dan wanneer gezegde dagvaar
dingen hem slechts een inbreuk op ar
tikel 561, 7°, van het Strafwetboek ver
weten, inbreuk welke met de feiten van de 
zaak niets te zien heeft, en de omschrij
ving hem aileen verweet : « voor de toe
bereiding der proclucten vermeld in het be
sluit van de Regent del, 10 Februari 1946, 

(1) Verbr., 23 April 1951 (A1·r. Ye,·b,·., 1951, 
biz. 488; Bull. en PASIC., 1951, I, 577). 

eetwaren of proclucten bedoeld bij 5° van: 
artikel 3 gebruikt te hebben, in onder
havig geval verse braadworst waar anti
septica aan toegevoegd was )) en enkel de 
feiten « eetwaren verkocht, gesleten of te 
koop gesteld te hebben >l, feiten welke 
door de clagvaarding niet te laste worden 
gelegcl en tegen welke de aanlegger zich 
clus niet moest noch kon vercledigen, de 

. betichting van artikel 561, 2°' uitmaken; 
tweede onderdeel, cloordat het bestreclen 
vonnis verklaart dat de aanlegger « de 
vergissingen niet mag inroepen welke in 
de hem betekencle oorspronkelijke dag
vaarcling begaan werden, vermits hij 
door zijn hoger beroep en door de twee 
voorafgaande veroordelingen het reglement 
kent welke het openbaar ministerie hem 
verwijt niet nageleefcl te hebben ll, dan 
wanneer de inleiclencle clagvaarding het 
gerechtelijk contract doet ontstaan met 
uitsluiting van de inlichtingen welke. par
tijen anderzijds kunnen bekomen, en de 
vergissingen welke zij vervat deze vernie
tigen, de gehele rechtspleging waarvan zij 
de gronclslag is ongelclig makencle, claar 
de beklaagde wegens andere betichtin
gen niet mag vervolgd worden zonder 
uitclrukkelijk uitgenodigd te zijn geweest 
om zich claartegen te verdedigen ; 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegencle dat nit geen aan het Hof 

qvergelegcl stuk blijkt clat de dagvaar
ding v66r de eerste rechter melding zou 
gemaakt hebben van artikel 561, 7°, van 
het Strafwetboek ; dat de bij de rechts
pleging gevoegde clagvaarcling artikel 561, 
3°, van hetzelfcle wetboek bedoelt; 

Overwegende clat de clagvaarding de be
tichting als volgt omschrijft « meester 
beenhouwerspekslager zijnde, voor de toe
bereicling of vercluurzaming van cle in het 
besluit van cle Regent del. 10 Februari 
1946 vermelcle producten, sub 5° van arti
kel 3 bedoelde eetwaren of stoffen te 
hebben gebruikt, in onderhavig geval 
verse braaclworst waar antiseptica aan 
toegevoegd was ... -ll ; 

Overwegende clat deze omschrijving deze 
is van het in cle dagvaarding ook bedoeld 
artikel 4 van het besluit van 10 Februari 
1946; 

· ;Overwegende dat het vonnis van de 
· politierechter vaststelt dat het openbaar 
• ministerie gevorclercl heeft dat artikel 561, 
3°, van het Strafwetboek bovendien zou 

· toegepast worden; dat het openbaar mi
nisterie claarcloor staancle hield clat het 
ten laste van de beklaagde gelegd feit ook 

· hierin bestoncl de in de betichting be
cloelcle producten verkocht, gesleten, of te 
koop gestelcl te hebben; 

Overwegencle clat de betichte zich daar
na over de groncl verdecligd heeft en dat 
de politierechter hem tot een enkele straf 
heeft veroorcleelcl claar de inbreuk op arti-

'[ 
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kel 4 van het besluit van de Regent en 
het misdrijf van artikel 561, 3°, van het 
Strafwetboek een zelfde feit uitmaken; 
. Overwegende dat vermits hij zich over 
de grond v66r cle eerste rechter verclec1igc1 
had zowel wat het gebruik van een anti
septica voor de toebereicling of verduur
zaming van braaclworsten betreft als wat 
het verkoop, het slijten of te koop stel
len aangaat van. braadworsten. waar anti
septica aan toegevoegd was, aanlegger 
niet meer ontvankelijk was om voor de 
rechter in hog·er beroep staande te hou
den da t de eerste rech ter, door over de 
tweede inbreuk uitspraak te doen, cle 
rechten van de verdecliging geschonden 
had; 

Overwegende dat door te beslissen clat 
de verkoop, het slijten of te koop stellen 
van braadworsten waar antiseptica aan 
toegevoegd was niet door artikel 561, 3°, 
maar door artikel 561, 2°, van het Straf
wetboek gestraft was, cle rechter in hoger 
beroep de omschrijving van het vast
staand verklaard feit niet heeft gewij
zigd, maar de wetsbepaling heeft aan
gecluid die, volgens hem, de straf bepaalt; 

Dat het eerste onclercleel van het midclel 
naar recht faalt ; 

Over het tweede onder(leel : 
Overwegencle clat uit het op het eerste 

onderdeel van het middel verstrekt ant
woorcl blijkt dat, ware het door het twee
de onclercleel bestreden motief verkeercl, 
het beschikkend gedeelte van het vonnis 
niettemin wettelijk zou blijven; dat het 
tweecle onclerdeel van het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantH~le of 
op- straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

17 Maart 1952. - 26 kamer. ~ Foo?·z·it
ter, H. Wouters, voorzitter. - l'e?·slag
gevm', H. Vandermersch. - GeUjlcMti
dende conchtsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. della Faille cl'Huysse. 

26 KAMER. - 17 Maart 1952 
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OoNcr.u
SIES VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
B~JSLISSING VAN DE EERSTE RECHTER EEN 

(1) Verbr., 4 Januari 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 272); zie ook verbr., 2<1 Januari 1952 
(A1~·. T' e1·b1·., 1952, blz. 263; B11>ll. en PASIC., 
1952, I, 297). 

(2) Verbr., 27 Maart en 8 Mei 1950 (A·r1·. 

PASSEND ANTWOORD OP DIE CONCLUSIES .UIT
MAKEND. - RECHTER IN HOGER BEROEP' 
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE RECHTER 
VERWIJZEND. - GEEN VERPLICHTING DE CON
CLUSIES NADER TE BEANTWOORDEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE PARTIJ AANLEGSTER. -
VERPLICHTING EEN UITGIFTE VAN DE BESTRE
DEN BESLJSSING BIJ DE S'l'UKKEN TE VOEGEN. 
- KENNIS VAN HET BEROEPEN VONNIS VEREIST 
OM DE VOORGESTELDE MIDDELEN TE BEANT
WOORDEN. - VERPLICHTING OOK EEN UI'l'
GIFTE VAN HET BEROEPEN VONNIS BIJ DE 
STUKKEN TE VOEGEN. - ZELFR WANI\'EER DE 
BURGERLIJKE PARTIJ ZICH OOK IN HOEDANIG7 
HElD VAN BEKLAAGDE HEEFT VOORZIEN. 

1° Door te verw·ijzen naar de 1·edenen van 
de eerste 1·echtet·, beantwoonlt de rech
ter ·in hager be1·oep de v66r hem ge
nomen concl1tsies, 1.vwnnee·r die 1·edenen 
een pnssen(l nntwom·d 1titmnken op de 
(loor het ve1·weerrniddel in rle concl~tsie!f 
voo1·gestelcle vmag {1). 

2° Is niet ontva.n1celijk, de voo1·zieninu 
vnn de bu:rgerl'ijlce pnrtij, (lie, (tl heett 
Z'ij een (t·ttthenUeke 1titgifte vnn (le be
streclen beslissin_q ove1·gele.qcl, geen a?t
thentielce ·nitgifte van het be1·oepen von
n·is heett bijgevoeg(l, clnn wnnnee1· de 
kenn:isnem:ing vnn (!-it lnntste vereist ill' 
01)(lctt het Hot cle (loor cle voorzienin.rr 
vom·_qestelcle m·iclclelen zou lmtnnen be
nnt-woo·rclen (2) ; rZ.e 1mrge1·l·ijlce pa1·tij 
·is vnn (lie verplichting niet ontslagen, 
wannee·r zij Z'ich bovendien, ·in hoecln
n·iglwicl van belclnngcle, tegen een nncler 
beschilckena· gecleelte 1Jan het best1·eden 
nn·est heeft voo1·zien. (Wetb. van straf
vorcl., art. 418.) 

(JACQUEMIN, T. SERVAIS.) 

ARREST. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 October 1951 in hoger beroep 
gewezen cloor cle Oorrectionele Rechtbanl~: 
te N amen ; 

I. Wat de door aanlegger in hoedanig
heid van beklaagcle ingestelde voorziening 
aangaat : 

Over het middel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 2 van de wet van 
1 Augustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen op· 
de verkeerspolitie, 33, 1°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 

Ye1·b1·., 19'50, blz. 494 en 566; Bull. en PASIC.,. 
1950, I, 532 en 63i, en nota 1, blz. 532) ; 18 De
cember 1950 (A1"1', Ve1'b1·., 1951, blz. 205; BulL 
en PAsrc., 1951, I, 251). 
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vervoer en van het verkeer, doordat het 
bestreden. vonnis aanlegger veroordeeld 
heeft om << een voor te steken weggebrui
ker niet links voorbijgestoken te hebben JJ 

zonder het middel van verdediging te be
antwoorden door aanlegger bij conclusies 
uit het onvoorzienbaar karakter van de 
door de beklaagde Servais uitgevoerde 
rijbeweging afgeleid, die, na zich naar de 
linkerzijde van de rijweg begeven te heb
ben, dan plots naar rechts heeft uitge
weken om .een niet gesignaleerde aarde
weg in te slaan welke, overigens, voor de 
op de grote baan rijdende weggebruiker 
volkomen onzichtbaar was : 

Overwegende dat door vast te stellen 
« dat de eerste rechter de feiten van de 
zaak juist beoordeeld heeft JJ, de rechter 
in hoger beroep naar deze beoordeling en, 
dienvolgens, naar de rnotieven van het 
beroepen vonnis verwijst; 

Overwegende dat clit vonnis hierop 
wijst « dat, afgezien van de verklaringen 
van .Jacquemin en van zijn echtgenote, 
niets bewijst dat Servais op overdreven 
wijze op zijn linkerkant zou gereden heb
ben JJ, wat een passend antwoord op de 
in het micldel bedoelde conclusies van aan
legger uitmaakt; 

Waaruit volgt dat het rniddel in feite 
niet opgaat; 

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

TI. Wat de door. aanlegger in hoedanig
heid van burgerlijke partij ingestelde 
voorziening aangaat : 

A. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering tegen 
de verweercler gewezen beslissing : 

Overwegemle dat de voorziening slechts 
ontv:inkelijk is voor zoveel zij de ver
oordeling van aanlegger tot de kosten van 
deze publieke vordering betreft : 

Overwegemle dat aanlegger te clien op
zichte geen rniddel inroept en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen cle over de burgerlijke vordering 
van aanlegger gewezen beslissing : 

Over het rniddel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, van artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 3 en 4 van de wet van 19 April 1878 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
m, 1°, van het -koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende algemeen regle
ment op de politie van het vervoer en van 
het verkeer : 1° doordat de correctionele 
l'echtbank ten onrechte de beklaagde Ser
vais heeft vrijgesproken van de betich
ting : « bestuurder zijnde van een auto-

mobiel, en rijbewegingen uitvoerende, de 
doorgang voor een in beweging zijnde 
weggebruiker niet vrijgelaten te hebben JJ 
en zich dienvolgens onbevoeg·d heeft ver
klaard om over de door aanlegger in ver
breking tegen gezegde beklaagde gerichte 
burgerlijke vordering uitspraak te doen, 
uitsluiteml llierov steunende om alzo 
te beslissen, ·aat de beklaagde « geen rijbe
wegingen uitvoerde JJ, dan wanneer het 
feit, voor een weggebruiker, zich naar de 
linkerzijde van de door hem gevolgde weg 
te begeven om daarna plotseling ' een 
niet gesignaleerde weg op de rechterzijde 
in te slaan, welke voor het overige vol
komen onzichtbaar was, precies een van 
de bij artikel 57, 1 o, litter a 0, van het 
algemeen reglement op de verkeerspolitie 
verboden rijbewegingen uitmaakt, welke 
slechts mag uitgevoerd worden onder voor
waarde de doorgang voor « de in beweging 
zijnde weggebruikers JJ niet af te snijden; 
2° doordat het bestreden vonnis althans 
daarover geen behoorlijk antwoord geeft 
op aanleggers bewering, die staande hield 
dat de litigieuze rijbeweging, gezegd «in 
paanderboog Jl, niet mag uitgevoerd wor
den: « bij het aankomen van een andere 
weggebruiker Jl die, in beweging zijnde, 
recht op de verkeersvoorrang heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
naar de beoordeling van de feiten door de 
eerste rechter verwijst; dat het de aid us 
beroepen beslissing niet aileen door eigen 
motieven maar ook uoor deze van <le 
eerste rechter bevestigt; 

Overwegende dat vermits het middel 
het bestreden vonnis verwijt onvoldoend 
en onwettelijk gemotiveerd te zijn, aan
legger in verbreking, voor zoveel hij in 
hoedanigheid van burgerlijke partij op
treedt, bij de stukken een authentieke 
uitgifte niet aileen van het bestreden von
nis, maar ook van de beslissing van de 
cerste rechter rnoest voegen; 

Dat, wijl hij het niet gedaan heeft, het 
middel niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat, op de voorziening 
van de burgerlijke partij, het Hof van 
ambtswege geen middelen opwerpt ; 

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

17 Maart 1952. - 2° kamer. ----l Voo1·zit
te1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1'Slag
.f!CVe'r, H. Daubresse. - Gelijlcluidende 
concl'Ltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleite1·s, 
HH. Simont en della Faille d'Huysse. 
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2• KAMER. - 17 Maart I «!52 

KINDERBESOHERlVIING. - VERLATING 
VAN EEN BEHOEFTIG KIND. - MISDRIJb' NIET 
AFHANKELIJK VAN EEN VORDERING TOT UIT
KERING VAN ONDERHOUD. 

He~ mi~drijf vanverlating van een behoef
tw k~nd, gepleegd doM een vade1· clie 
na zijn echtgenote verlateiv' te hebben' 
haa1· niet het minste gecteelte van zij;, 
loon doet geworden, dan wanneer hun 
lcind in behoejtige toestancl vMkee1·t, is 
niet afhanlcelijlc van een vo·rdel"ing tot 
ttUkering van oncterho·ud (1). (Straf
wetboek, art. 360bis en 391b·is.) 

(BACKAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 8 December 1951 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over bet enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, en 360bis 
van bet Strafwetboek, doordat bet bestre
den arrest niet vaststelt dat aanlegger 
zijn kind vrijwillig verlaten beeft, dan 
wanneer aanlegger geconclucleenl heeft 
dat de feitelijke verlating onvermijdelijk 
door de aard van zijn bezigheden en door 
de bonding van zijn echtgenote en dezer 
onders was gemaakt; doordat bet be
streden arrest niet vaststelt dat aanleg
gers kincl in behoeftige toestand beeft 
verkeerd, dan wanneer aanlegger gecon
cludeerd had dat geenszins bewezen was 
dat zijn kind behoeftig was; doordat bet 
bestreden arrest niet vaststelt dat aan
legger de betaling van een uitkering tot 
onderhoud voor zijn kind zou geweigercl 
bebben noch dat hij geweigercl heeft bet 
terug te nemen, noch clat hij zijn kind aan 
zijn schoonouders had toevertrouwcl, clan 
wanneer cle beklaagde geconcludeerd had 
dat hij nooit het voorwerp had uitge
maakt van een vordering strekkende tot 
betaling van een uitkering tot onder
houd voor zijn kind, clat niet bewezen was 
dat hij geweigerd zou hebben aan derge
lijke aanyraag te voldoen noch dat hij 
zou gewergerd hebben bet kind terug te 
nemen, waarvan de bewaking hem niet 
aangeboden werd, noch clat hij bet kincl 
aan zijn schoonouders had toevertrouwcl 
clie bet zonder zijn toestemming gehou
den hadden; doordat de door artikel 360bis 
van bet Strafwetboek gestrafte w:eige
ring een aanvraag tot onderhoud ver
eist van de zijde van cle echtgenote aan 
wie, naa!' luicl van het bestreden arrest, 

(1) Raadpl. verbr., 13 Mei 1929 (Bull. en 
PAsrc., 1929, I, 185); 6 Mei 1935 (ibid., 1935, 
I, 234). 

· aanlegger het nodige niet zou gegev.eft 
hebben om bet beboeftig kind te onder~ 
houden, dan wanneer, aanlegger geconclu
deerd had dat cleze eis van een ·pensioen 
niet uitgebracht was geweest en dat de 
aanlegger er geen weigering bad tegen
gesteld : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat nit de elementen van de zaak blijkt 
clat, na zijn echtgenote verlaten te heb
ben, beklaagde · in verschillehde land
bouw-inrichtingen beeft gewet•kt, dat hij 
haar nochtans niet de minste geldsom ·op
stuurde, wat hij niet bet wist; clat hij bet 
noclige niet heeft verschaft om in bet on
clerhoud van zijn behoeftig kind te voor
zien; 

Overwegende clat bet arrest door de_ze 
vaststellingen, op bet vrijwillig karakter 
wijst van de aan verweerder ten laste ge
legde kinclerverlating en dezes conclusies: 
op passencle wijze beantwoordt; 

Overwegencle dat aanlegger bij conclu
sies zich er toe beperkt te beweren dat 
zijn kind niet beboeftig was; dat bet ar~ 
rest tegen deze bewering de vaststelling 
inroept dat beklaagde aan zijn echtgenote 
bet nodige niet lweft gegeven om in bet 
onclerboud van zijn beboeftig kind te 
voorzien; I 

Overwegende clat, als antwoord op aan
leggers conclusies aangaande bet niet be
staan van een vordering tot uitkering- van 
onderl1oud, bet arrest terecht inroept dat 
beklaagde niet op voet van artikel 391bis 
van bet Strafwetboek vervolgd is, maar 
wegens inbreuk op artikel 360bis van het
zelfde wetboek; dat, vastgesteld hebbende 
dat bet feit van vei-lating van een behoef
tig kind vaststaand was en alleen clit feit 
aannemende, bet · arrest de conclusies 
betreffencle de andere door voormeld ar
tikel 360bis voorziene feiten niet moest be
antwoorden; 

Dat geen onderdeel van het middel kan 
aangenomen worden; 

En overwegencle dat de substantU-ne of 
op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

17 Maart 1952. - 26 kamer. - Voorzit
te·r, H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Geli,ilcluidencle conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt. 

2• KAMER. - 17 Maart 1952 
VEJRKEJER. - INBREUKEN OP ARTIKELEN 36, 

4°, EN 29, 4°, OP DE WEGCODE DOOR EEN WEG
GEBRUIKER GEPLEEGD. - SLUITEN DE ON
VOOR:ZICHTIGHEID VAN EEN ANDERE WEGGE

IlRUillER NIET UIT. 
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De omstandigheid dat een gebrttiker van 
de openbare we{! inb1·e~tken op a·rtike
len 36, 4", en 29, 4", van de Wegeode 
he eft oepleeod en dat die in b1·eu ken een 
verlceeTsongeval lwb ben vemo'l'!:::aalct 
slltit niet ~tU dat dit ongeval oolc door 
de onvoorziohtighe·id van een andere 
weggebntUcer kan veroo1·zaalct zijn ge
weest en nameUjlc dooT ande1·e, door 
deze laatste weggeb·ruiker gepleegde 
inbreulcen op de Wegoode (1). 

(JACQUES, T. THIBEAU.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 October 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

;r. Aangaande de voorziening van be
klaagde Henri Jacques : 

A. Tegen de beslissing over de publieke 
vordering gewezen : 

Over het middel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest het beroepen vonnis beves
tigt zoncler rekening te houden met de 
dour aanlegger, v66r het hof van beroep 

· regelmatig neergelegde conclusies en 
welke ertoe strekten : a) « te do en zeggen 
voor recht dat het door ai"tikel 36, 4°, van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 opgelegd verbod bij het naderen, het 
oversteken of het verlaten van een split
sing, aansluiting of kruising voorbij te 
steken, gebiedend en zonder weerbehoud 
is, daar hij die deze bepaling overtreeclt 
het feit niet mag doen gelclen dat hij het 
teken van vermidering van richting van 
de weggebruiker die voor hem reed niet 
heeft gezien ll; b) de betichtingen 0, b, 
0, o en 0, d, zonder oorzakelijk verband 
met het ongeval te doen verklaren, clit 
aileen het gevolg zijnde van de door de be
klaagde Thibeau begane inbreuk op arti
kel 36, 4°; dat het bestreden arrest zijn 
beslissing clus niet gemotiveerd heeft : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat «Jacques zich niet op het 
bestaan van een aansluiting mocht beroe
pen om zich op de regels over het voorbij
steken te vertrouwen en zelf geen voor
zorg te nemen... dat hij in feite, plots 
met een hinderlijk voertuig naar links 
heeft afgedraaill zonder zich persoon
lijk vergewist te hebben of {le baan vrij 
was, zonder enig zichtbaar teken gedaan 
te hebben welk zijn verandering van rich
ting zou bekend gemaakt hebben en zon
der naar links aan te houden zoals het re
glement op het verkeer het voorschrijft ll: 

(1) Verbr., 27 November 1950 en 2 Juli 1951 
(A•~·. T' erbr., 1951, blz. 141 en 650; Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 178 en 747). 
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Overwegende dat het bestreden arrest 
door deze vaststellingen de in het middel 
overgenomen conclusies heeft beantwoord 
vermits ~et, enerzijds, er op wijst, dat d~ 
door Thibeau begane fout aanlegger niet 
van v~?rzorgsmaatregelen vrijstelde, en, 
anderzrJds, het oorzakelijk verband be
staand~ tussen de ten laste van aanlegger 
vastgestelde fouten en het litigieus onge-
val bepaalt ; · 

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

kel 97 van ~e Grondwet, 36, 4o, en 29, 4o, 
van het konmklijk besluit van 1 Februari 
Hl34 houdende reglement op het verkeer -
gewijzigd door de artikelen 5 en 2 van het 
besluit van de Regent dd. 15 October 1946 
doordat het bestreden arrest, dat het von~ 
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Aarlen bevestigt, hetwelk vaststelt dat 
het ongeval is voorge:vallen op een aanslui
ting die volkomen zichtbaar is voor 
de in dezelfcle richting als de be-. 
klaagde rijdende weggebruiker, verklaart, 
de verweerder Thibeau tevens veroorde-
lende wegens de inbreuken OJ? de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen, dat aan
legger .Jacques zich niet op het bestaan 
van _ een aansluiting mocht beroepen om 
zich op- de regels over het voorbijsteken 
te vertrouwen en dat, vermits hij de ge
wone richting van het verkeer ging wijzi
gen, hij dienvolgens met nog meer om
zichtigheid moest rijden, dan wanneer het 
bevestigd vonnis vaststelt dat geen andere 
weggebruiker noch op de hoofdweg noch 
op de secundaire weg in het zicht was, 
en dat het bestreden arrest aanlegger 
de drie vierde van de verantwoorde
lijkheid ten laste legt, dan wanneer 
het arrest alzo het voorschrift van 
artikel 36, 4°, van de Wegcode schendt 
door terzelfder tijd aan te nemen dat 
verweerder Thibeau op een aanslui
tiug niet mocht voorbijsteken en deze rij
beweging mocht uitvoeren, vermits het ten 
belope van de drie vierde de wettelijk
heid van deze rijbeweging aanneemt; dat 
het arrest het voorschrift vim artikel 29, 
4", van de W egcode schendt, ®or te 
verklaren dat, gelet op het bestaan van 
een aansluiting, verweerder Thibeau zich 
op de uiterste rechterzijde moest bevin
den, en door de wettelijkheid aan te ne
men, niet al1een van het voorbijsteken, 
maar ook van zijn aanwezigheid op de 
uiterste linkerzijde bij het oversteken van 
een aansluiting : 

Overwegende dat, verre van de wette
lijkheid van de door verweercler Thibeau 
uitgevoerde voorbijsteking en de aanwezig
heid van dezes voertuig op de linkerzijcle 
van de baan in de omtrek van de aanslui
ting aan te nemen, het besfreden arrest 
verweerder wegens deze feiten heeft ver-· 
oordeeld; 
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Overwegende dat door te beslissen dat 
de door verweerder begane fouten niet de 
enige oorzaken van het ongeval zijn en 
dat aanlegger ook fouten heeft begaan 
welke het ongeval veroorzaakt hebben, het 
arrest door geen tegenstrijdigheid is aan
getast; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantH!Ie of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvo.rmen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

B. Tegen de beslissing gewezen over de 
vorclering van de burgerlijke partij Thi
beau en tegen de beslissing gewezen over 
de vordering van de burgerlijke partij 
Gomez: 

Overwegende dat deze beslissingen, 
welke het beroepen vonnis bevestigen in 
zover dit laatste aan de burgerlijke par
tijen een provisionele vergoeding heeft 
toegekend en een deskundig onderzoek 
heeft bevolen, geen einclbeslissingen uit
maken naar de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

II. Aangaande cle voorziening van Nes
tor Claudot, burgerlijk verantwoordelijke 
partij; 

A. Tegen de beslissing over de publieke 
vordering gewezen : 

Overwegencle clat de voorziening van 
de burgerlijk verantwoorclelijke partij 
slechts ten aanzien van de kosten van 
deze vorclering ontvankelijk is; 

Overwegencle clat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel micklel 
inroept en clat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

B. Tegen de beslissing gewezen over de 
vorderingen van de burgerlijke partijen 
Thibeau en Gomez : 

Overwegende dat deze beslissingen geen 
eindbeslissingen uitmaken naar de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvorclering en dat de voorziening dien
volgens niet ontvankelijk is; 

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

17 Maart 1952. - 2e kamer. - Vool·.zit
te·r, H. Wouters, voorzitter. - VeTslag
geveT, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlcl1iidencle concl·a.s·ie, H. Raoul Hayoit. 
de 'J'ermicourt, eerste aclvocaat-genernnl. 
- Pleite1·, H. Platens (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

(1) Verbr., 22 Juli 1950 (A1·r. Yerb1·., 1950, 
blz. 727; lhtll. en PAsrc., 1950, I, 834). 

(2) Zie conclusie van de H. eerste advocaat-

2e KAMER. - 17 Maart 1952 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - NEERLEGGING V66R RET 
SLUITEN VAN DE DEBATTEN VAN STUKKEN UIT
GAANDE VAN EEN VAN DE PARTIJEN. - GEEN 
SCHENDING VAN DE REOH'l'EN VAN DE VERDEDI
GING. 

2o BEWIJS. - STRAI'ZAKEN. - PROCESSEN
VERBAAL TOT TEGENBEWIJS BEWIJSKRACHTIG. 
- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTI
KEL 154, ALINEA 2, in fine. - PROCESSEN
VERBAAL DOOR DIE BEPALING BEDOELD. 

go VERKEER. - !NBREUK. - PROCES-VER
BAAL TOT TEGENBEWI.TS BEWIJSKRACHTIG. 
VEREISTE VOORWAARDEN. 

1o Schendt de rechten van de vm·dedi,qing 
niet de nee1·legging van st1tlclcen door 
een partij, wanneer uU cle Tcchtspleging 
blijlct dat die st1t.lclcen hetzij op de te
rechtzit!'ifbg tijdens wellce de zaalc in 
beraacl werd gesteld, hetzij v66r die te
rechtzittin.Q wm·clen neergelegd (1). 

2o De pmcessen-ve1·baal clie, lcrachtens 
MNlcel 15~, lid 2 .• in fine, van het Wet
boelc van strafvm·dering tot tegenbewijs, 
bewijs opleve1·en zijn enlcel ·de pro
cessenrverbaal opgemaalct dooT ojjicie1·en 
of a,qenten die, dom· een uitdntlclcelijlce 
bepaUng van de wet, de macht hebben 
gelcregen om zelcm·e bijzondere misdrij
ven bij proces-ve1·baal vast te stellen. 

3° Bij ajwijlcing van artilcel 154, lid 2, in 
fine, van het TVetboelc van st1'afvoTde-
1'ing en alhoewel, lcrachtens a1·tilcel 4 
van de wet van 1 Aug1tstns 1899 op de 
politic van het verlcee1·, cle ambtenaren 
en agenten dooT de Regedn,q aan,qesteld 
om over fle ltitvoering clezer wet te wa
ken de bevoegdheid hebben om door pro
ces-verbaal de inbt·enlcen op clie wet 
vast te stellen, hecht clit artilcel 4 aan 
die pmcessen-verbaal slechts bewijs~ 
lcracht, zolang het tegendeel niet bewe
zen is, indien een ajschrift er van bin
nen de acht en veertig 1wen na de vast
stelUn,q van de misdrijven aan de ovm·
treclers werd gest1turfl (2). 

(CNOP, T, HAHN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 November 1951 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
tegen beklaagde Willy Hahn, gericht, 

.generaal Hayoit de Termicourt, alsook de ver
wijzingen erin vermeld in Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 439. 
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slechts ontvankelijk is wat de burgerlijke 
belangen van aanlegger aangaat; 

Over het eerste middel : schending van 
a.rtikelen 190 van het Wetboek van straf
vordering, 146 van de wet van 18 ,Juni 
1869, doordat drie stukken, uitgaande van 
de beklaagde en welke aan het hoofd van 
het dossier liggen, na de inberaadstelling 
van 25.: October 1951 schijnen neergelegd 
te zijn geweest, zonder dat enige melding 
op het zittingsblad gedaan werd, en dan 
wanneer <.l.eze stukken, welke niet het 
voorwerp van een debat op tegenspraak 
hebben uitgemaakt, de Rechtbank tot 
haar beslissing van vrijspraak schijnen 
aangezet te hebben : 

Overwegende dat de in het middel be
doelde stukken gedagtekend van 27 Sep
tember, 12 en 15 October 11151 in de bundel 
van de rechtspleging onder nummering 13, 
14 en 15 te vinden zijn, v66r het proces
verbaal van de terechtzitting van 25 Octo
ber 1951 (nummering 16) tijdens welke 
de zaak behandeld werd en in beraad 
werd gestelcl; dat het aldus blijkt dat de 
stukken bij de debatten als bijlage van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
werden neergelegd ; 

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

artikelen 154 van het Wetboek van straf
vordering, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden von
nis het geloof heeft miskend dat aan het 
proces-verbaal van de gemeentepolitie 
dient gehecht aangaande het verlichten 
van het teken voorzien bij artikel 131, 2°, 
7°, van het reglement op de politie van het 
vervoer en welk de door de verweerder 
gevolgde rijweg secundair maakt, door 
deze vrij te spreken zonder de overtui
gende elementen aan te duiden welke van 
aard zijn om het door het proces-verbaal 
vastgesteld feit niet bewezen te verklaren; 

Overwegende dat artikell54, tweede ali
nea, in fine van het Wetboek van strafvor
dering, enkel de processen-verbaal bedoelt 
opgemaakt door de officieren of agenten 
die, door een uitdrukkelijke bepaling van 
de wet de macht hebben gekregen 0111 door 
proces-verbaal de inbreuken die het voor
werp er van uit111aken vast te stellen; 

Overwegende dat de a111btenaren en 
agenten van de gemeentepolitie, ongetwij
feld, naar luid van artikel 4 van de wet 
van 1 Augustus 1899 en 4, 8°, van het 
koninklijk besluit van 1 Februari Hl34, de 
bevoegdheid hebben 0111 door vroces-ver
baal de inbreuken op de W egcode 
vast te stellen ; da t artikel 4 van 
voor111elde wet echter bepaalt dat de door 
hen opge111aakte processen-verbaal slechts 
bewi:is opleveren zolang het tegendeel niet 
bewezen is indien een afschrift er van 
binnen de 48 uren na de vaststelling van 

het miRdrijf aan de overtreder werd geJ 
stuurd; 

Overwegende dat noch uit de vaststel
lingen van het proces-verbaal noch uit 
enig ander aan het Hof overgelegd stuk 
blijkt dat een afschrift van dit proces
verbaal aan de beklaagde werd gestuurd ; 

Dat het 111iddel, dienvolgens, naar recht 
faalt; 

.0111.deze redenen, verwerpt .de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding. van 150 frank jegens 
de verweerder. 

17 Maart 1952. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
aever, H.- Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijklttidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Ter111icourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 Maart 1952 
REGELING VAN REOHTSGEBIED. 

STRAFZAKEN. - ARREST VAN RET MILITAIR 
GERECHTSHOF, - ARREST VAN ONBEVOEGD
HEID GEGROND OP DE VERKNOCHTHEID TUSSEN 
MISDRIJVEN V ALLENDE IliNNEN DE l3EVOEGD
HEID VAN HET MILITAIR GERECHT EN MIS
DRIJVEN VALLENDE l3JNNEN DE BEVOEGDHEID 
VAN HE'f GEWOON GERECHT. - LATER GEWE
ZEN l3ESCHIKKING VAN DE RAADKAMER. -
BESLISSENDE DAT DE PUJJLIEKE VORDERING 
ONTSTAAN UIT DE MISDRI,JVEN VALLENDE BIN
NEN DE BEVOEGDHEID VAN HET GEWOON GE
RECHT VERJAARD OF NIET ON'l'VANKELJ,JK IS. 
- ZICH ONBEVOEGD VERKLAREND VOOR HET 
OVERIGE. - BESLISSINGEN HEBBENDE KRACHT 
VAN GEWIJSDE VERKREGEN. - REGELING VAN 
RECH'l'SGEBIED. 

Er is aanleidina tot reaelin a van rech tsae
bied, wanneer het militai1· ae1·echtshot, 
bij een lc1·acht van aewijsde verlcreaen 
hebbende an·est zich onbevoead heett 
ve1·klaard om van een 1·echtspleging lcen
nis te nemen, om reden van de ver
lcnochtheid t·ussen misdrijven vallende 
binnen de bevoegdheid van het militai1· 
gerecht en misdrijven vallende binnen 
de bevoegdheid van het gewoon ge1·echt, 
en wanneeT bij een later gewezen be
schilclcing hebbende insgelijks lcracht 
van gewijsde verlcregen, de ma(llcamer 
na beslist te hebben dat de pttblielre vor
dering uit de b-innen de bevoegdheid 
van het _qewoon ae·recht vallende mis
d-rijven ontstaan cloor ve1·]aring te niet 
·is gegaan ot niet ontvanleelijlc is, zich 
voor het ove1·iae onbevoegd heett veT
lclaan];. 

(PROCUHEUR DES KONINGS TE LUIK, T. PAUSS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
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de Procureur des Konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Luik ingecliend; 

Overwegende tlat Maurice-Achille Pauss 
en Maurice-Auguste Paus, beticht waren 
van: de eerste: inbi·euken op artikelen 113 
(betichting A), 118bis (betichting B), 
121bis nieuw, besluitwet van 17 Decem
ber 1942 (betichtingen Fen G), 121bis oud, 
besluitwet van 8 April1917 (betichting H), 
121bis oud, besluitwet van 8 April 1917 
(betichtingen K en M), van het Strafwet
boek, vrijwillige slagen (betichtingen N 
en 0) en open bare aanneming van een 
valse naam in Duitsland (betichting P) ; 
de tweede : inbreuken op artikelen 113 
(betichting a), 118bis en 123ter (betichtin
gen D en E), 121bis nieuw, besluitwet van 
17 December 1942 (betichtingen F en I), 
121bis oud, besluitwet van 8 April 1917 
(betichtingen L en M), van het Strafwet
boek, vrijwillige slagen (betichting N) en 
openbare aanneming van een valse naam 
in Duitsland (betichting P) ; 

Overwegende dat, bij vonnis van 21 I!'e
bruari 1949, de Krijgsraad te Luik Mau
rice-Achille Paus, wegens de betichtin
gen A en B en gedeeltelijk wegens de 
betichtingen F, G, H, K, M, N en 0, Mau
rice-Auguste Pauss wegens de betichtin
gen a, D, E en gedeeltelijk wegens be
tichtingen F, I, J, L, M, en N tot een 
enkele straf heeft veroordeeld; dat het 
de vervolgingen betreffende de betich
ting P gesplitst heeft, daar de feiten van 
deze betichting met deze van de andere 
betichtingen niet samenhangend zijn; 

Overwegende dat, op hoger beroep van 
de veroordeelden en van het openbaar mi
nisterie, het militair gerechtshof. zich bij 
arrest van 6 April 1949 onbevoegd heeft 
verklaard en de zaak naar de auditeur
generaal heeft verwezen, om reden dat al 
de inbreuken op het gemeen recht samen
hangend zijn met de betichtingen bedoeld 
bij artikelen 113, 118bis en 121bis van het 
Strafwetboek waarvoor de beklaagden te
rechtstonden, dat de krijgsraad daarvan 
V'66r 16 Februari 1946 geen kennis heeft 
gekregen, dat het niet gebleken is dat 
v66r deze datum een desbetreffende daad 
van onderzoek verricht werd, en dat 
het militair gerecht dus onbevoegd was om 
van het geheel van de ten laste van de 
beklaagden gelegde inbreuken kennis te 
nemen; 

Overwegende dat de auditeur-generaal, 
hebbende bij toepassing van artikel 26 van 
de wet van 15 Juni 1899, gewijzigd door 
artikel 15 van de. wet van 30 April 1919, 
de procedure naar de Procureur des Ko
nings bij de Ree!ltbank van eerste aanleg 
te Luik overgemaakt, en deze laatste op 
13 April 1949 van de onderzoeksrechter 
gevorderd hebbende een onderzoek in te 
stellen, de raadkamer van gezegde recht
bank, bij beschikking van 18 Juli 1951, 

beslist heeft dat de publieke vordering 
ontstaan nit de onder de betichtingen K, 
L, M, N, en 0, vermelde misdrijven door 
verjaring te niet was gegaan en dat de pu
blieke vordering gegrond op de betich
ting P niet ontvankelijk was ; dat, vast
stellende dat er dienvolgens geen band van 
verknochtheid meer bestaat welke aan het 
gewoon gerecht zou teelaten kennis te 
nemen van de inbreuken welke bi:imen de 
bevoegdheid van het militair gerecht val
len, de gezegde raadkamer zich, wat de 
betichtingen aangaan vermeld onder lit
lera's A, B, a, D, E, F, G, H, I en J, on
bevoegd heeft verklaard; 

Overwegende dat het arrest van .het 
militair gerechtshof en de hierboven ver
melde beschikking van de raadkamer 
kracht van gewijsde hebben verkregen en 
dat nit hun tegenstrijdigheid een negatief 
geschil over rechtsmacht ontstaat die de 
gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken schijnt te blijken dat 
de betichtingen A, B, a, D, E, F, G, H, I 
en J, enige betichtingen wegens welke de 
betichten nog vervolgd worden, binnen de 
bevoegdheid van het militair gerecht val
len; 

Om deze redenen, het rechtsgebied rege
lende, en zonder acht de slaan op het 
arrest van het militair gerechtshof van 
6 April 1949, hetwelk als nietig en niet
bestaande wordt aangezien, behalve in 
zover het het beroepen vonnis te 
niet beeft gedaan, verwijst Maurice
Achille Pauss en Maurice-Augnste Pauss, 
wegens de tegen ben in de betichtingen A, 
B, a, D, E, F, G, H, I en J ten laste ge
legde feiten naar de Krijgsauditeur te 
Luik; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
het militair gerechtshof en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigc1e beslissing. 

17 Maart 1952. - 2" kamer. - Voorzit
te1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Daubresse. - GeUjlclu.idende 
donolu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 Maart 1952 
DOUANEN EN ACOIJNZEN. - BEWIJS

KRACHT VAN DE PROCESSEN-VERBAAL VAN DE 
AGENTEN VAN RET BESTUUR. -' PROCES-VER
BAAL BEVATTENDE EEN VERKLARING VAN DE 
VERDACHTE. -· BEWIJSKRACHT DIE NOCH DE 
RECH'l'ZINNIGHEID VAN DE VERKLARING, NOCH 
DE ECHTHEID VAN DE YERKLAARDE FElTEN BE
'l'REF'l'. 

Indien, in zalce inb1'eu1cen op de wetten 
bet1·ettende de douanen en acoijnzen, 
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aan het regelmatig door de agenten ,van 
het bestuu1· opgemaalct p1·oces-verbaal 
.oeloof dient gehecht, totdat de valsheid 
er van bewezen is, nopens de door die 
a[Jenten binnen de perlcen httnner be
voegdheid gedane stotfelijlce vaststellin
uen en onder meer nopens de wel"lcelijlc
heid ·van een verlclaring. die zij vasts tel
len v661· hen door de verdachte te zijn 
afuelegd ueweest, betreft die bewijs
lcracht noch de 1·echtzinniuheid van de 
verlcl(win{l van de verdachte, noch de 
echtheid van de door hem verlclaarde 
feiten (1). (Wet van 26 Augustus 1822, 
art. 239.) 

(BELGISCHE STAAT, BESTUUR DER DOUANEN 
EN ACCIJNZEN, T. LAMBER'~'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig micldel : schencling van 
artikelen 97 van cle Grondwet, 4, 37, 39, 
135, 31G van cle wet van 2G Augustus 1822, 
3, 5, 19 tot 26 van cle wet van 6 April 1843, 
cloordat het bestreden arrest niet aange
nomeu heeft dat een invoer geclaan bui
ten de officiele uren van opening van de 
accijnsburelen, zonder bescheiclen noch 
aangifte, onwettelijk en onregelmatig was 
en het geloof heeft miskencl dat is ge
hecht aan het proces-verbaal van het be
heer, luidens hetwelk verweercler ver
klaard heeft in Belgie teruggekeerd te 
zijn : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
voor recht heeft gezegcl clat de beklaagcle 
niet buiten Belgie is gegaan en de grens 
niet zoncler bescheiden heeft overschre
clen · 
O~erwegencle clat het arrest zulks heeft 

kunnen beslissen ten gevolge van het v66r 
het hof van beroep geclaan onclerzoek 
zonder het geloof te schenclen clat aan 
het proces-verbaal van het beheer van 
4 Juli 1950 en aan zijn bijlagen van 
9 December 1947 client gehecht; 

Dat het proces-verbaal noch zijn bijlage 
inclerclaacl betreffende het feit zelf van 
de aan de verweercler ten laste gelegcle 
smokkel een stoffelijke vaststelling van de 
beclienden van de clouanen en accijnzen 
beva tten ; . da t weliswaar de bijlage van 
9 December 1947 melding maakt van een 
onclervraging van de verweerder, luidens 
welke cleze verklaarde dat hij claags te 
voren, na een incident aan de Franse 
douane, « onmiddellijk in Belgie was te
rug gekomen ll ; 

Maar overwegende dat het hof van be-

(1) Verbr., 11 Juni 1951 (A1·r. Ye•·br., 1951, 
blz. 608; Bull. en PAsrc., 1951, I, 703, en 
nota's 4 en 5, blz. 704). 

roep, door het onderzoek ter terechtzit
ting ingelicht, vaststelt dat deze verkla
ring, waarvan het bestaan door hem niet 
wordt betwist, onjuist was en dat ver
weerder, in werkelijkheicl, de Belgisch
Franse grens niet had overschreclen; 

Dat dergelijke vaststelling het geloof 
niet schendt dat aan ·het proces-verbaal 
van de beambten van de douanen en ac
cijnzen client gehecht en dat het middel 
niet kan aangenornen worden ; 

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

Om deze reclenen, verwer11t de voorzie
ning; veroordeelt de Belgische Staat tot 
de kosten. 

17 Maart 1952. - 2• kamer. - Vom·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Vel·sla{!
gevm·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjlcZ.nidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de 'J'ermicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Depresseux (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 17 Maart 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- · BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
VAN DE POLITIERECHTANK IN EERSTE AANLEG 
GEWEZEN. - VOORZIENING NIET ONTVANKE
LIJK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -VEE
SLAG VOOR HET RECHTSCOLLEGE ZETELENDE 
IN HOGER BEROEP. - BEWIJS. 

3° · VERKEER. - MISKENNING DOOR EEN 
WEGGEBRUIKER VAN EEN BEPALING VAN DE 
WEGCODE. - MAAKT NIET NOODZAKELIJK 
VOOR IlE ANDERE WEGGEBRUIKERS EEN ONVOOR
ZIENBARE GEBEURTENIS Ul'l'. - SOUVEREINE 
BEOORilELING IlOOR IlE RECHTER OVER IlE 
GROND. 

1° Is niet ontvanlcelijlc de vom·ziening ge
l'icht tegen een in em·ste aanleg gewe
zen vonnis van de poUt·im·echtbanlc (2). 

2° Het bewijs dat voor een strafTechtbanlc 
in hogeT beToep ve1·slag weTd uitge
bracht moet niet noodzalcelijlc ttit het 
vonnis of ttit het an·est zelf bl-ijlcen; het 
volstaat dat ztt.l1cs du1.delijlc volgt u.it 
de samengevoegde en niet tegenstl·ijdige 
ver-meldin.gen van het vonnis of van het 
a1Test en van het zitt-ingsblad (3). 

3" De mlslcenn·inf!, doo1· een ue1wu17cet· vnn 

(2) Verbr., 15 October 1951 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 80). 

(3) Verbr., 15 Mei 1950 (Arr. Fe·rb>·., 1950, 
blz. 575; Bull. en PASIC., 1950, I, 643). 
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de openba•re weg, van a1:tilcel 57, 1°, van 
de Wegcode maall:t niet noodzakeUjlc 
voor de andere weggebntilcers een on
voorzienbare gebe~trtenis nit; de 1·echter 
oveT de g1·ond oonleelt souverein of, in 
feite, deze ja dan neen clit ltcwakter 
heett (1). 

(WEISBERGER, 1'. MONCOMBLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 13 .April 1951 door de Poli
tierechtbank van het kanton Rochefort en 
op 17 December 1951 door de Correctionele 
Recht bank te Dinant gewezen; 

I. .Aangaande het vonnis van 13 April 
1951: 

Overwegende dat deze beslissing slechts 
in eerste aanleg wercl gewezen; dat de 
voorziening in· zover zij er tegen · is ge
richt niet ontvankelijk is; 

II . .Aangaande het vonnis van 17 Decem
ber 1951 : 

A Voor zoveel de·voorziening tegen het 
openbaar ministerie gericht is : 

Over het middel : schending van arti
kelen 209 van het Wetboek van strafvor
dering en 5 van de wet van 1 Mei 1849, 
doordat het verzet door de aanlegger ge
daan tegen het tegen hem op 8 October 
1951 uitgesproken vonnis bij verstek niet 
op een ter terechtzitting door een van de 
rechters uitgebracht verslag beslecht 
werd; 

Overwegende dat aan het hoofd van het 
proces-verbaal van de door de Correc
tionele Rechtbank · te Dinant gehouden 
terechtzitting van 19 November 1951, 
waarop het verzet van de aanlegger werd 
gebracht, de melding voorkomt « Gehoord 
de H. Voorzitter van de zetel in zijn ver
slag »; 

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

kelen 42 en 57 van de Wegcode, doordat 
de aanlegger wegens inbreuk op gezegd 
artikel 42 verooi·deeld werd, dan wan
neer, voor de weggebruiker die, zoals dit 
het geval voor de aanlegger was, zijn weg 
vervolgt, hij die zonder de nodige voor
zorgen te nemen een van de bij voormeld 
artikel 57 voorziene rijbewegingen uit
voert, een onvoorzienbare hindernis uit

·maakt: · 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt dat de « ongewone positie van de 
weggebruiker Moncomble, die aanlegger 

(1) Verbr., 2 April 1951 (Arr. Yerb1·., 1951, 
biz. 433; Bull. en PAsrc., 1951, I, 514); 1 en 
8 October en 24 December 1951 (zie hoger, 
blz. 33, 43 en 199; Bull. en PAsrc., 1952, I, 36, 
46 en 218). 

vanaf een honderdtal meter heeft kun
nen zien, de mogelijkheid van een ongeval 
deed blijken ll en dat de onwettelijke rij
beweging van Moncomble geen onvoorzien
bare gebeurtenis was; 

Overwegende dat de miskenning, door 
een gebruiker van de openbare weg, van 
artikel 57, 1°, van de Wegcode niet nood
zakelijk voor de weggebruikers een on-

. voorzienbare gebeurtenis uitmaakt; dat 
de rechter over de grond souverein oor
deelt of in feite, deze ja dan neen dit 
karakt<~r heeft · 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substanWHe of 

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

B. Voor zoveel de voorziening tegen de 
medebeklaagde Eli Moncomble gericht is : 

Over het middel : schending van arti
kelen 50 van het Strafwetboek, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
de beklaagde Moncomble ten opzichte van 
de burgerlijke partij de gehele verant
woordelijkheid voor de schade moest dra
gen; 

Overwegende dat aanlegger geen hoe
danigheid heeft om zich te voorzien zo
wel tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering ten opzichte van me
debeklaagde Moncomble, beslissing welke 
geen uitwerking op de wettelijkheid van 
aanleggers veroordeling heeft kunnen 
hebben als tegen de beslissing gewezen 
over de door Irene Moens tegen Mon
comble aileen ingestelde burgerlijke vor
dering; 

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

17 Maart 1952. - 2° kamer. - Voo·rz-it
te1·, H. Wouters, voorzitter. - VeTslag
gever, H. Daubresse. - Gelijkluidende 
oonol·nsie, H. Raoul Hayoit . de Termi.: 
court, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 17 Maart 1952 
(TWEE ARRESTEN.) 

l o GFJRRUIK VAN DE TALEN .. - Dul'l'
SE TAAL. - RECHTSPLEGING VOOR HE'l' Hm•. 
- BESTREDEN BESLISSING IN DE DUITSE 'l'AAL 
Gl~S'I'ELD. - VERMOGEN VOOR HE'l' HOF TE BE· 
VELEN DAT VOOR HE'l' ONDERZOEK EN HE'l' BE
SLECH'l'EN VAN DE ZAAK DE FRANSE OF NE
DERLANDSE TAAL ZAL GE!lRUIK'I' WORDEN. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
RECH'l'ER . IN HOGER BEROEP EEN ANDER ~'EI'l' 
AANNEMEND DAN DA'l'GENE HE'l'WELK VOOR 
DE EERSTE RECHTER WERD AANHANGIG GEe· 
MAAKT. - 0VERSCHRI.JDING VAN MACHT. 
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3° VERBREKING. - VERWIJZING NA VER
BREKING. - STRAFZAKEN. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DE BEKLAAGDE VEROORDELEND 
WEGENS EEN FElT DAT VOOR DE EERSTE RECH
TER AANHANGIG GEMAAKT WERD. - HEM VER
OORDELEND, BOVENDIEN, WEGENS EEN FEI'l' DA'l' 
VOOR DE EERSTE RECH1'ER NIET AANHANGIG 
GEMAAK'l' WERD, - VERBREKING VAN DIE 
LAATSTE VEROORDELING ZONDER VERWIJZING. 

4° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDELING VAN TWEE BEKLAAGDEN WE
GENS ONDERSCHEIDEN INBREUKEN. - HOOF
DELI.JKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN 
DE PUBLIEKE \'ORDERING. - 0NWET'l'ELIJK
HEID. 

1° lVanneer de doo-r de voorziening be
st·reden besUssing ·in cle D·uitse taal iB 
oesteld, rnar1 het Hot bevelen dat voo1· 
het ondemoek en het 1Jeslechten van de 
zaalc ·in verb·relcing de Franse taal .zal 
oebntUct wo1·den (1). (Wet van 15 Juni 
1935, art. 27.) 

2° De -rechter in hoge1· lieroep oversch1·ijdt 
zijn macht floor lastens belclaagde een 
ander feU actn te nemen cla.n flatoene 
welk 'U66r de eer.~te 1·echter awnhang·io 
rJCrnaetlct werd, da-n -wanneer fle belclaao
fle v66r fle ee-rste 1·echte·r n:iet verlclaa-rcl 
hafl 'VI'ijtvillig te vei'sch·ijnen om wegens 
flit n·ieuw feU terecht te staan (2). 

3° W annee-r fle 1Jesliss-inu van de 1·echteTs 
in hooer beroep veT1J1·olcen worflt om fle 
reclen flat zij, na fle belclaaode veroo?·
deelcl te hebben -we.qens een feit flat v66r 
fle ee-rste rechte-r aanhangi[J gernaalct 
werfl, hem, bovenflien, onwettelijlc veT
oonleelt wegens een feit flat v66-r fle 
eerste Techte-r niet aanhangig gernaalct 
we-rfl, wo·rflt cle verbrelcing van deze 
laatste veroonleling zonfle1· vcwwijzin[J 
7t-itgespmlcen (3). 

4° Is onwettel-ijlc het vonnis da.t een 1Je
lclaagfle veroo·rfleelfl hootflens inbre·ltlc 
op art-ilcelen 4,~ en 96, 1°, van fle We[J
cofle en een beiclaaofle vemorcleelfl 
hoojclens ·inbTeulc op art·ilcel 31 van de
zeljcle code hoojcleli_ilc tot de betaling 
van fle lcosten van fle publielce 'UOrfle-
1'ing ve·roonleelt (4). (Strafwetb., arti
kel 50.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E YJCRVIERS, 
'1'. THUNISSEN.) 

Ee·rste arrest. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
29 October 1951 in hoger beroep gewezen 

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (An·. Ferb1·., 1950, 
biz. 625; Bull. en PASIC., 1950, I, 709); 8 Oc
tober 1951 (zie hoger, biz. 51; B-ull. en PAsiC., 
1952, I, 54). 

(2) Verbr., 25 Februari 1946 (A1·r. FeTp1·., 
1946, biz. 78; B·ull. en PAsic., 19i6, I, 82, en de 

door de Correctionele Hechtbank te Ver
viers · 
Ov~rwegende dat deze beslissing in de 

Duitse taal is gesteld; 
Overwegende dat het Hof, in keUnis ge

steld met twee voorzieuingen tegen deze 
beslissing, bevelen mag dat, voor het on
derzoek en het berechten van de zaak, 
gebruik van de Franse of Nederlandse 
taal zal gemaakt worden (wet van 15 Juni 
1935, art. 27) ; 

Overwegende dat het Hof oordeelt dat 
er, in onderhavige zaak, aanleicling be
staat om van de Franse taal gebruik te 
maken; 

Om deze redenen, beveelt dat in onder
havige zaak het onderzoek en de uit
spraak in 't Frans zullen geschieclen. 

Tweede a-rrest. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 October 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers; 

Gelet op het arrest van heden, hetwelk 
beveelt dut in onderhavige zaak het on
clerzoek en het berechten in de Franse 
taal zullen geschieden ; 

Overwegencle dat de voorzieningen sa
menhangend zijn ; 

I. Aangaande de voorziening van het 
opeubaar ministerie 

Over het eerste middel : schendiug van 
artikelen 145, 147 en 174 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
vonnis beklaagde Georges Smets tot 
een geldboete van 15 frank heeft veroor
deeld wegens inbreuken op artikel 54 van 
de Wegcode (koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934), dan wanneer dergelijke be
tichting in de dagvaarding niet was ver
meld : 

Overwegende dat Smets voor de politie
rechtbank van het lmnton Eupen gedaagd 
werd om, weggebruiker zijnde de linker
bach t niet zo ruim mogelijk genom en te 
hebben (artikel 31 van de Wegcode, be
sluit van de Regent del. 18 October 1!l4!i, 
art. 3); . 

Dat hij wegens deze betichting, bij von
nis van 13 .Tuli 1951, tot een geldboete van 
10 frank veroordeeld werd ; 

Overwegende dat, op hoger beroep van 
het openbaar ministerie, het bestreden 
vonnis deze veroordeling heeft gehand
hua fd; dat, bovenclien ten laste van Smets 

nota's 1 en 2) ; 23 en 30 April 1951 (A rr. 
Ye,·b-r., 1951, biz. 489 en 508; Bull. en PASIC., 
1951, I. 578 en 597). 

(3) Raadpl. verbr., 23 Mei 1949 (A1·1-. Ym·b1·., 
1949, biz. 342; Bull. en PASIC., 1949, I, 387). 

(4) Verbr., 14 November 1949 (A1-r. Verbr., 
1950, biz. 139; BuU. en PAsiC., 1950, I, 154). 
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op het feit wijzen<le dat hij de do01·gang 
niet vrijgelaten had voor de meclebeklaag
de Thunissen die de verkeersvoorrang ge
noot, het hem wegens inbreuk op arti
kel 54 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 tot een geldboete van 
15 frank heeft veroorcleelcl ; 

Overwegencle dat, vermits de beklaagde 
Smets voor de rechter in eerste aanleg 
noch geclagvaard noch vrijwillig versche
nen is om wegens clit nieuw feit terecht 
te staan, de rechter in hoger beroep, door 
kennis te nemen van dit feit en door de 
beklaagde wegens dit feit te veroordelen, 
zijn macht heeft overschreclen en de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen ge
schonclen heeft; 

Waaruit volgt dat het rniddel dient aan
genornen en dat de verbreking, over dit 
punt, zonder verwijzing rnoet uitgespro
ken worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 50 van het Strafwetboek, doordat 
de beklaagden Ludwig Thnnissen en 
Georges Smets hoofdelijk tot de kosten 
van de publielre vordering veroordeeld 
werden, dan wanneer zij wegens onder
scheiden inbreuken veroordeeld werden : 

Overwegende dat Tlmnissen en Smets 
wegens onderscheiden inbreuken veroor
rleeld werden, de eerste hoofdens inbreuk 
op artikelen 42 en 96, 1°, van de Wegcode, 
de tweede wegens overtreding van arti
kel 31 van hetzelfde wetboek ; 

Dat het bestreden vonnis ze niettemin 
hoofdelijk tot de kosten van beide aanleg
gen betreffende de publieke vordering ver
oordeelt; 

Overwegende dat deze aileen cUe door 
hetzelfde vonnis of arrest wegens eenzelf
de misclrijf veroordeeld zijn, hoofclelijk 
tot de betaling van de kosten van de pu
blieke vordering kunnen verplicht wor
den; 

En overwegencle, behalve wat de veroor
cleling van Smets wegens inbreuk op arti
kel 54 van de Wegcocle en de hoofclelijke 
veroorcleling tot cle kosten van de publie
ke vorclering betreft, clat de substanWHe 
of op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig cle wet is; 

II. Aangaande de voorziening van 
Georges Smets : 

Overwegencle clat de voorziening tot de 
beslissing over de pnblieke vordering be
perkt is; 

Ovei'wegende clat het enig micldel, het
zelfde als het eerste tot staving van de 
voorziening van het openbaar ministerie 
ingeroepen miclclel, om dezelfcle reclenen 
moet aangenomen worden; 

Om cleze redenen, voegt de voorzienin
gen samen; verbn\ekt het bestreclen von
nis voor zoveel het Georges Smets wegens 

inbl;euk op artikel 54 van het koninklijk 
besluit van 1 ·Febrnari 1934 veroordeelt 
en voor zoveel het over de kosten van de 
publieke vorclering ten opzichte van de 
twee beklaagclen uitspraak cloet; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; beveelt 
clat onclerhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Verviers en clat mel
cling er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigcle be
slissing; legt de kosten van de voorziening 
ten laste van de Staat; verwijst de zaak, 
beperkt tot de beslissing welke over de 
kosten varl de publieke vordering moet ge
nomen wbrden, naar de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen, in hoger beroep 
zetelende. 

17 Maart 1952. - 2" kamer. - Voo1·zit
tet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Daubresse. - Gelijlcluidende 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Wintgens (van de Balie te Ver
viers). 

2e KAMER. - 17 Maart 1952 
1o GENEEJSKUNDE. - 0RDE DER APOTHE

KERS. - AANVRAAG 1'01' INSCHRIJVING OP DE 
LIJST DER 0RDE. - VERWERPING. - AARD. 

2o GENEESKUNDE. - ORDE DER APOTHE
KERS. - AANVRAAG 1'01' INSCHRIJVING OP DE 
LIJST DER 0RDE. - VERWERPING. - BE
SLISSING STEUNEND 0!' FElTEN DIE DE WET 
VAN 19 MEI 1949 VOORAFGINGEN. - FElTEN 
WAARVAN DE GEVOLGEN ZICH NA DE INWERK
TREDING VAN DEZE WET BLIJVEN VOORDOEN. 
- BESLISSING AAN DEZE WET GEEN TERCG· 
WERKENDE l{RACHT TOEKENNEND. 

1 o De verwe1·ping van een aanm·aag tot 
-i.nscMijving op de lijst de1· Orde. der 
apothelcers, voorzien door de wet van 
19 Mei 1949, mnalct niet een straf uit 
naar de z·iJn vnn d-it woord in a1·tilcel £l 
vnn het St·mtwetboelc, mnar een m.aat
regel tot vl"ijwa·ring vnn de waardigheid 
van de Orde (1). 

2° De besl'issintJ va.n de Gemengde 1·aad 
Dnn bemep vnn de 01·de der. apothelcers, 
(lie een aanvraag tot inschTijv·ing op de 
li.jst cler Odte vm·werpt, op grand van 
feiten, (Ue de inwerlct1·ed·ing vctn de wet 
van 19 Mei 1949 voomf.q·inaen, doch 
teve-ns op aroncl 'Vctn de vaststelling dat 
de gevolgen dezer teiten nct die inwerlc
tredina zich bl-ijven voonloen, lcent aa,n 
rleze wet yeen terugwerlcende lwacht 
toe (2). 

(1) en (2)_ Raadpl. verbr., 8 Januari 1951 
(.th~·- Ve1·b1·., 1951, biz. 224; Bull. en PASIC., 

1951, I, 273) ; 4 Februari 1952 (zie hager, 
biz. 277; Bull. en PASIC., 1952, I, 310). 



_I -- --r_ 

393 

(PftTRE.) 

ARREST. 

HET HOE'; - Gelet op de bestrede:iJ. 
beslissing, op 14 December 1951 door de 
gemengde raad van beroep van de Orde 
der apothekers gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 2 van het Burg·erlijk Wetboek, 
doordat de bestreden beslissing, door op 
grond van de door de aanlegger van 194<t 
tot 1944 gepleegde feiten, de aanvraag tot · 
inschrijving op de lijst van de Orde van 
de apothekers te verwerpen, aan de wet 
van 19 Mei 1949 terugwerkende kracht 
heeft verleend en alzo oude feiten aan de 
nieuwe wet heeft onderworpen, dan wan
neer het in het Burgerlijk Wetboek ge
schreven principe van de niet-terugwer
king van de wet, op alle wetten toepasse
lijk is; en over het tweede middel : schen
ding van artikel 2 van het Strafwetboek, 
doordat de bestreden beslissing, door de 
litigieuze aanvraag tot inschrijving van 
de hand te wijzen, aan de aanlegger een 
schandstraf in de ruime zin van het 
woord heeft opgelegd, vermits der.e ver
werping, evenals de schrapping en de 
schorsing, voor hem die het voorwerp 
daar·van is, de professionele dood bete
kent, en dat de wetgever, door dezelfde 
rechtspleging als in strafzaken voor te 
schrijven, deze maatregelen als echte 
straffen heeft aangezien, dan wanneer de 
feiten, waarop de beslissing aileen ge
steund is, gepleegd werden vooraleer deze 
straf door de wet van 19 Mei 1949 voor
zien werd : 

Overwegencle, enerzijds, dat de verwer
ping van de aanvraag tot inschrijving op 
de lijst van de Orde der Apothekers niet 
een straf . uitmaakt naar de zin van het 
woord in artikel 2 van het Strafwetboek, 
maar een maatregel tot vrijwaring van de 
waardigheid van deze orde, maatregel 
welke zelfs wegens een a an de afkondi
ging van de wet van 19 Mei 1949 vooraf
gaandelijk begane , font mag getroffen 
worden, wanneer de gevolgen van deze 
font na de inwerktreding van deze wet 
zich blijven voordoen; 

Overwegende, anderzijds, dat de bestre
rten beslissin_g er op · wijst clat indien de 
door de aanlegger gepleegde feiten aan de 
inwerktreding van de wet van 19 Mei 1949 
voorafgaan, hun zedelijke gevolgen thans 
nog hun dacler schandvlekkeil en dat zij. 
met de waardigheid van het beroep on
verenigbaar zijn; dat de bestreden be
slissing, welke de wet van 19 Mei 1949 op 
aanlegger toepast, aan deze wet geen 
terugwerkende kracht heeft toegekend; 

(1) Verbr., 7 Juni 1951 (A>T. Yerb1·., 1951, 
blz. 585; Bull. en PASIC., 1951, I, 679). 

Dat de twee middelen naar recht falen · 
En overwegende dat de substantUDe of 

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

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

17 Maart 1952. - 2e kamer. - TToO'I·zit
ter, H. Wouters,. voorzitter. - Verslau
uever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclu-idende conolusie, H. Haoul Hayoit 
de 'l'ennicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 Maart 1952 

1° BllH•VIJS. - AAN DE AKTEN YERSCHULDlGD 
GELOOF. - STRAFZAKEN. - 00NCLUSIES. -
GEMOTIVEERDE INTERPRETATIE DOOR DE 
RECHTER. - VERENIGBAAR MET DE BEWOOR
DINGEN \'AN DE CONCLUSIES. - GEEN SCHEN
DING VAN RET AAN DE AKTEN VERSCHULDlGD 
GELOOF. 

2° BURGEHLIJKE VOHDEHING. 
VOOR DE STRAFRECHTER GEBRACHT. - STEU
NEND OP EEN OONVENTIONELE INDEPLAATSSTEL
LING. -· 0NJUISTE AFLEIDlNG lN RECHTE DJOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - WIJZIGT DE 
GRONDSLAG VAN HAAR VORDERING Nm'r. 

3° OVEHEENKOMST. - INDEPLAATSSTEL
LING BIJ OVEREENKOMS'l'. - ARTIKEL 1250, 
1°, VAN HE'r BURGERLIJK WETBOEK. -
VEREIS'l'E YOORWAARDEN. - VORM. 

4° OVEHEENKOMST. - lNDEPLAATSS'l'EL
LING BI.J OVEREENKOMS'l'. - 0PEENVOLGENDE 
BE'l'ALINGJ~N. - WIL VAN INDEPLAA'l'SSTELLING 
BIJ ELKE BE'l'ALING. - BEWIJS. 

1° SclW'Il(lt het aan conclusies venchnl
digd geloof n·iet, de besUss·inu wellce a.an 
die cmwlus-ies een gemotiv.eenle en met 
de bewoo-rdingen e·r van V(J1'el!i[Jbnre in
te1'1n·etat-ie ueeft (1). 

2° De omstandiuheid flat de b'lt'l'fJe·rlijlce 
pn1·ti:i nit de (loor hanr ingeroepen in
rZevlnatsstell'inu een naa-r 1·echt onj·wist 
uevol{J heett ntueleid sluit ueenszins 
'/t.it (lnt zij ov rleze indeplnntsstellinfl 
han·r ·1mrderinu zo·n {Jeste'/t.nd hebben. 

3° De i:n(lepla.ntsstellin{l bij overeenlwmst 
'IJ001·zi.en door a.rtilcel 1'250, .to, van het 
B'IWfferlijlc 1-Vetboel.;, moet 'lt-itdntlckelijlc 
zijn en gel-ijlctijcliu met de betalinu ge
schieden; zi:i ·i.s nochta.ns aan geen bij
zonde·re vonn oncle1·wo1·pen (2) . 

4° In {levnl van opeenvol{Jenrle betalingen, 
onderstelt rle door n1·tilcel 1250, 1°, van 
het Bnruerlijlc Wetboelc vom·z·iene inde
plaa.tsstellin_q 1Jij ove·reenlcomst,. flat bij 

(2) Zie nota's 2 en 3 onder bet arrest in 
Bull. en PAsrc,, 1952, I, 448. 
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elke betaling de nitdn(,kkelijke en zelcere 
wil van ·indeplaatsstelli1~fl voo1·handen 
weze · nochtans moet het bewijs van die 
wil ~iet noodzalcelijlc op het ogenbUk 
van elk dezer beta-lingen gelevenl W01'

den (1). 

(DELESCOLLE, 1'. GEME~;NTE SINT-GILLIS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Overwegende dat aanleggers hun voor
ziening beperkt hebben tot ·de beslissing 
over de burgerlijke vordering tegen hen 
door de gemeente Sint-Gilles gericht; 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 97 van de Gronclwet, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, aan
gaancle het geloof dat aan de akten client 
gehecht, 464 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging, cloorclat he~. bestrecl':~ 
arrest beslist dat de burgerllJke partrJ 
v66r de eerste rechter haar eis op de incle
plaatsstelling bij overeenkomst steuncle 
omclat haar v66r de eerste rechter neer
gelegcle conclusies uitclrukkelijk de regle
mentaire bepaling vermelclden welke de 
betaling van de weclclen als voorsehot en 
de indeplaatsstelling becloelcle, dan wan
neer aanleggers staancle hielclen en clat 
nit de tekst zelf van de conclusies waar· 
van sprake blijkt dat, v66r de eerste 
rechter, verweerster haar vordering uit
sluitencl op artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek had gegrond, de indeplaats
stelling bij overeenkomst door haar · ai
leen ingeroepen zijncle om de ontvanke
lijkheid van haar op gezegd artikel 1382 
gegroncle vorclering te bewijzen; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Gil
lis ten einde de ontvankelijkheid van 
ha~r aanstelling als burgerlijke partij te 
rechtvaarcligen, bij conclusies v66r de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
nit.drukkelijk heeft verklaard zich te be
roepen op het gemeentereglement hou
dencle veralgemenen van de in onbeschik
baarheiclstellingen, luidens hetwelk, wan
neer een ongeval door een verantwoordelij
ke derde veroorzaakt wordt, de weclden en 
lonen als voorschotten worden uitgekeerd 
onder voorbehoud ze van de verant
woordelijke derde terug te krijgen, de be
ambte, slachtoffer van het ongeval ertoe 
gehouden zijnde, wanneer hij het eerste 
voorschot ontvangt, een verklaring te on
·dertekencn hondende, om reclen van deze 
betaling en van de latere betalingen, in
deplaatsstelling van de gemeente ip al 
zijn rechten en vorderingen tegen de der
den; dat zij daar·in heeft onderlijnd dat 

(1) Zie nota's 2 en 3 onder het arrest in 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 448. 

« de door de gemeente aangegane verbin
tenis te har·en voordele aanleiding geeft 
tot een verhaalsvordering ten opzichte 
van de dader van de sclmlclige himde
ling >>; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Gil
lis ongetwijfelcl nit het feit << dat de font 
van de derde uitclrukkelijk als het recht 
tot verhaal van de gemeente voortbren
gend voorzien was >> en hieruit dat de der
de alzo « door zijn sclmld de voorwaarde 

· zou verwezenlijkt hebben zonder welke 
noch de verplichting tot betaling noch het 
correlatief recht de terugbetaling er van te 
vorcleren tot stand zouden gekomen zijn >>, 
heeft gemeend te mogen afieiden dat « de 
burgerlijke partij ontvankelijk was om 
op te treden kruchtens een eigen recht, 
welk zij in artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek put>>; 

Maar overwegende dat de omstandig
heid dat de burgerlijke partij nit de door 
haar ingeroepen incleplaatsstelling een 
naar recht onjuist gevolg heeft afgeleid 
geenszins uitsluit dat zij op deze incle
plaatsstelling haar vordering zou gesteund 
hebben; 

Overweg-ende dienvolgens, dat door, bij 
wijze van een interpretatie welke met 
de bewoordingen van de door verweerster 
genomen conclusies niet onverenigbaar is, 
en door bovendien op grond van bet door 
deze conclusies ingeroepen gemeenteregle
ment en van de door bet slachtoffer toege
stane incleplaatsstelling te beslissen dat, 
indien de burgerlijke partij ten onrechte 
een recht em clelicto heeft ingeroepen welk 
haar zou eigen zijn, zij niettemin « ook 
haar eis lweft gesteuncl, zoals zij het v66r 
het hof deed, op de indeplaatsstelling bij 
overeenkomst tussen haar en het slacht
offer gesloten >> en dat dienvolgens <(in 
strij d met de bewering van: de bekl a";g;de 
en van de burgerlijk verantwoordehJke 
vennootschap, de eerste rechter niet 1tlt1·a 
petUa uitspraak heeft gedaan >>, het be
streden arrest het geloof niet heeft mis
kend dat aan de conclusies van de ver
weerster client gehecht en haar beslissing 
gemotiveerd lweft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1250, 1°, en 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, aangaande het geloof dat aan de ak
ten client gehecht, eerste onclerdeel, cloor
dat de beweegredenen van het bestreden 
arrest, waarbij geoorcleeld werd dat de 
(( uitdrukkelijk in de verklaring van 
20 December 1949 geuite wil tot incleplaats
stelling, niet aileen de op clit ogenblik ge
dane betaling bedoelt doch ook al de be
talingen welke later zullen moeten gedaan 
worden en dat het feit dat deze wilsover
eenstemming gehandhaafd werd en clat cle 
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indeplaatsstelling door Vonck aan de ge
meente Sint-Gilles op het ogenblik van 
iedere dezer latere betalingen werd toege
staan duidelijk uit de omstandigheid blijkt 
dat krachtens het bedoeld gemeenteregle
ment de indeplaatsstelling de voorwaarde 
zelf van deze betalingen is JJ, niet toelaten 
na te gaan of Cle door verweerster aange
voerde indeplaatsstelling bij overeen
komst overeenkomstig de wetsbepalingen 
was, dan wanneer aaiileggers nitdrukke
lijk v66r het hof van beroep geconclndeerd 
hadden dat « de voorwaarden van de inde
plaatsstelling bij overeenkomst in onder
havig geval niet verenigd zijn Jl; tweede 
onderdeel doordat het arrest beslist dat 
de door de verweerster ingeroepen inde
plaatsstelling bij overeenlwmst, aan de bij 
artikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wet
ooek opgelegde voorwaarden voldoet, al
hoewel het deze alleen afleidt nit de op 
het ogenblik van de eerste betaling onder
tekende verklaring van indeplaatsstelling 
en nit artikel 9 van het gemeenteregle
ment van Sint-Gilles, dan wanneer aan
leggers staande hielden dat deze inde
plaatsstelling nietig was omdat zij niet 
a an de wetsbepalingen voldeed welke voor
schrijven dat de indeplaatsstelling bij 
overeenkomst nitdrukkelijk en gelijktij
dig met de betaling moet geschieden 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers, bij con

clusies v66r het hof van beroep, beweer
den dat de verklaring van indeplaatsstel
.ling (( terzelfdertijd moet geschieden en 
dat ze bij elke betaling herhaald ·moet 
worden; dat een voorafgaande en alge
mene verklaring, zoals deze welke in on
derhavig geval ondertekend werd, geen 
nitwerksel heeft JJ ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat een verklaring van indeplaatsstelling 
op het ogenblik van de eerste betaling 
door de schnldeiser ondertekend werd en 
dat, indien artikel 1250, 1°, van het Bur
gerlijk Wetboek beschikt dat de inde
plaatsstelling bij overeenkomst gelijktijdig 
met de betaling moet geschieden, dit is 
omdat een sclmldvordering te niet gegaan 
door een eenvondige betaling niet meer 
door een la tere inde11laa tsstelling in het 
leven kan geroepen worden, maar dat 
zulks in onderhavig geval het geval niet 
is; 

Overwegende dat het arrest alzo een 
passend antwoord op de conclusies ver
strekt heeft ; 

Over het tweecie onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat, bij de eerste door de burgerlijke par
tij gedane betaling, het slachtoffer deze 
in haar rechten heeft geplaatst en zich 
verbonden heeft ze bij elk van de latere 
betalingen in haar plaats te stellen; 

Overwegende dat het arrest daarna 
hierop wijst dat dit voornemen van inde
plaatsstelling gehandhaafd werd en dat de 
indeplaatsstelling werkelijk op het ogen
blik van elk dezer betalingen toegestaan 
werd; 

Overwegende dat het arrest alzo in 
feite, dus sonverein, vaststelt dat het 
voornemen van indeplaatsstelling bij elke 
betaling uitgedrukt werd ; 

Overwegencle dat de door artikel 1250, 
1°, van het Burgerlijk Wetboek voorziene 
indeplaatsstelling bij overeenkomst, indien 
zij uitclrukkelijk en gelijktijdig met de 
betaling moet geschieden, nochtans aan 
geen bijzonclere vorm is onderworpen; dat 
het volstaat dat het voornemen van inde
plaa tsstelling uitgedrnkt en zeker weze; 

Overwegende dat het middel dns niet 
kan aangenomen worden ; 

Om deze reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

17 Maart 1952. - 2° kamer. - Voo1·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch.- Gelijklnidende 
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - PleUc1·s, 
HH .. Van Ryn en Delacroix. 

2° KAMER. - 18 Maart 1952 
BEWIJS. - AAN DE AKTEN TE HECHTEN GE

LODF. - lNTERPRETATIE VAN DE BESLISSING 
W AARBI.T DE PROVINCIALE DIRECIEUR VAN DE 
BELASTlNGEN OVER DE RECLAMATIE VAN EEN 
BELASTINGPLICHTIGE UITSPRAAK HEEFT GE
DAAN. - !NTERPRETATIE ONVERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. ---: MISKEN
NING VAN HET AAN DE AKTEN TE HECHTEN GE
LODF. 

Miskent het geloot dat dient gehecht aan 
de beslissing waarbij de pmvinc·iale cli
rectettr van de belast-ingen over cle 1"C
clama.tie van een belastingpUchti_qe ttU
spmalc heett gedaan, het a·rrest van het 
hot van beroep flat deze beslissing ·in 
Ztl.llce zin ·i.nte·rpreteert dat een bed1·ar1 
011 vermogcnsaanwassen bet1·elclcing zott 
hebben, dan wanneer deze som in wer
lcelijlcheicl het geheel van cle belastba·re 
bed1·ijfsinlcomsten vertegenwoo1·d·igt, en 
dat deze zonenaam.de aanwassen tegen
over het totaal van de aangegeven in
lcomsten stelt. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTEIUE VAN FINANCJE!'(, 
T. LODEWOCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 E'ebruari 1951 door llet Hof 
van beroev te Brussel gewezen; 
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Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 en 1323 van het Burgerlijk Wet
boek, en samenl!angenderwijze van arti
kel 55 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 31 Juli 1943, doordat het be
streden arrest het beroep gegrond ver
klaart, de litigieuze aanslagen en de be
streden beslissing vernietigt, de Belgische 
Staat veroordeelt tot terugbetaling aan 
verweerder in verbreking van alle sommen 
welke uit clien hoofde ten onrechte werden 
geind met de moratoire interesten, over
eenkomstig artikel 74 van de samengescha
kelde wetten, alsmede tot de kosten, om de 
reden dat de in boofde van verweerder 
over de belastbare periocle 1940-1944, vast
gestelde en door bet bestreclen arrest 011 
248.509 frank bermalde vermogensaanwas
sen, gesteld tegenover bet totaal van de 
aangegeven inkomsten, namelijk 226.412 fr. 
(volgens het arrest), het karakter niet 
kunnen hebben van tekenen of indicien 
waaruit een hogere graad van welstand 
dan nit de aangegeven inkomsten blijkt, 
aangezien het gering verschil van een 
twintig duizendtal frank kan worden 
verklaard door het feit dat het liggend 
geld, welk verweerder op 1 .Jannari 
1940 onder zich hacl, het door de admi
nistratie aangenomen mm1mum van 
25.000 frank kan overschreden hebben, 
dan wanneer uit de beslissing van de di
recteur en nit de stukken 38, 52 en 52bi8 
van het administratief dossier, waaraim 
geloof client gebecht, duidelijk blijkt dat 
dit verschil in werkelijkheid 109.709 frank 
beloopt - :welk verschil onbetwist.baar 
blijk geeft. van een hogc>re graad van wei
stand dat. uit de aangegeven inkomsten 
blijkt - daar het arrest ten onrechte ge
meend heeft dat bet bedrag van de doo~r 
verweerder aangegeven inkomsten het
welk client in aanmerking te worden ge
nomen om het beloop van clit verschil te 
berekenen, 226.412 frank beloopt, terwijl 
het slecl!ts 11!8.800 frank bedraagt: 

Overwegende dat verweerder op 20 Oc
tober 1946 een bezwaarschrift heeft inge
diend tegen zijn bij navordering van rech
ten over de dienstjaren 1941 tot 1945 ten 
kobiere Yan clienstjaar 1946 gebrachte aan
slagen in de bedrijfsbelasting, de natio
nale crisisbelastiug en de aanvnllende per
sonele belasting; dat over clit bezwaar
schrift uitspraak werd geclaan bij beslis
sing van de clirectenr del. 24 December 
1947, waartegen het beroep gericht was; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
vaststelt clat, naar luid van het bericht 
van wijziging van 16 Jnli 1946, het voor 
de belastbare periode aangegeven totaal 
inkomen 226.412 frank bedraagt, waaron
der 138.000 fr. bedrijfsinkomsten en dat 
volgens de beslissing van 24 December 

1947, het totaal van de belastbare be
drijfsinkqmsten voor dezelfde periocle 
345.259 f~ank zon bedragen; 

Dat het aanneemt dat de door de admi
nistratie vastgestelcle vermogensaanwas
sen met 96.750 frank dienen te worden 
vermindercl en ze op (345.259 - 96.750) = 
248.509 frank brengt; 

Dat het ten slotte beslist « dat, zelfs 
zoncler op de andere door verzoeker (hier 
verweerder) ingebrachte bemerkingen acht 
te slaan, er mag worden aangenomen 
dat de nit de in dier voege verminclerde 
vermogensaanwassen (248.509 frank) af
geleide elementen, gesteld tegenover het 
totaal van de aangegeven inkomsten, na
melijk 226.412 fr., niet bet karakter knn
nen hebben van tekenen of inclicien waar
uit een hogere graad van welstand clan 
nit die aangegeven inkomsten blijkt >> ; 

Overwegende dat de beslissing van 
24 December 1947 de respectieve bedragen 
van de aangegeven beclrijfsinkomsten en 
van de voor geheel van het in aanmerking 
genomen tijdperk belastbare bedrijfsin
komsten op 138.788 fr. en 345.259 fr. vast
stelt, hetgeen in de bedrijfsbelasting be
lastbare aanwassen van 206.471 fr. ople
vert; dat na toetmssing van de door het 
bestreden arrest aangenomen verminde
ring van 9fi.750 fr., deze aanwassen tot 
109.721 fr. zijn verlaagd; 

Overwegencle dat, door de beslissing van 
de clirecteur in zulke zin te interpreteren 
dat het bellrag van 345.259 frank betrek
king zou hebben op de aanwassen, clan 
wanneer deze som in werkeli.jkheicl het 
gebeel van de belastbare bedrijfsinkom
sten vertegenwoordigt, en door deze zo
genaamcle aanwassen, verminderd tot 
248.509 frank, tegenover bet totaal van de 
aangegeven inkomsten, namelijk 226.412 fr. 
te stellen, om daaruit af te leiden dat er 
slechts een <<gering verschil van een twin
tig duizendtal frank zon bestaan ))' het 
bestreden arrest het geloof heeft miskend 
clat aan voormelde beslissing client ge· 
hecllt; 

vVaaruit volgt dat het midclel gegrond 
is· 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt clat ondei·havig arrest zal 
worden overgeschreveil in de registers van 
llet Hbf van beroep te Brnssel en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oorcleelt verweerder tot de kosten .van de 
aanleg in verbreking, met inbegdp van 
de kosten van de nitgifte van het vernie
tigcl arrest ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Lnik. 

18 Maart 1952. - 2e kamer. - Voorz-it
ter, H. Smetrijns, raadsheer waaruemencl 
voorzitter. - Ver8laggever, H. Daubresse. 
- GeUjlcZ.u.iden(le conclu8ie, H. Ganshof 
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van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter·, H. Van Leynseele. 

zc KAMER. - 18 Maart 1952 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
ltECLAMA'l'IERECHT VAN DE BELASTIKGPLICH
TIGE TEGEN DE AANSLAG IN DE BELASTJNG. -
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VOOR RECLA
MATIE ZONDER DAT DIT RECHT UITGEOEFEND 
WERD. - BELASTING WETTELIJK GEACHT 
VERSCHULDIGD TE ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTING EN. 
RECLAMATIERECHT VAN DE BELAS'l'INGPLICH
'l'IGE TEGEN DE AANSLAG IN DE BELASTING. -
'J'ERMIJN OP STRAFFE VAN VERNAL GESTELD. 
- TERMl.JN VAN TOEPASSING OP EENIEDER DIE 
m;DULAIRE BELASTINGEN SCHULDIG IS EN NIET 
A~'HANKELloJK VAN RET A~'WEZEN VAN NIETIG
HEID VAN DE BESPROKEN AANSLAGEN. 

3" INKOMSTENBELAS'J'INGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINS'l'EN 
EN BATEN. - BEPALINGEN VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WE'l"l'EN BETREFFENDE DE INKOM
STENBELASTINGEN DIE BETREKKING REUBEN OP 
DE BEDRIJFSBELASTING. - BEPALING VAN TOE
PASSING OP DE EX'l'RA-BELASTING, IN ZOVER 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 ER NIET VAN 
AFWIJKT. 

1° Ind·ien art-ilceZ 61, pa1·agraat 3, vart de 
sarnengeschakelde wetten betref!ende de 
r~nkomstenbelastingen aan de belast-ing
plichtige toestaat binnen de tennijn (l-ie 
het stelt een r·eclamatie tegen het be
loop van z·ijn annslag in te dienen, is de 
IJelasting wettel-ijlv geacht ver·sch·nldiga 
te zijn, wnnneer d·ie term-ljn ver·st-relcen 
·is zonder clat de belast-ingplichtige z-ijn 
r-eclamatier·echt rt-itgeoetend heeft. 

zo Vermits zij in absolute bewoor·d·ingen is 
·nitgedr·ukt, ·is de verplichting op str-atJe 
van veTval b-i!tnen ae bij artilcel 61, pa
r·a,qraaf 3, van ae samengeschalcelde 
wetten gestelae terrnijn een reclamatie 
in te dienen, vnn toepassing op een·ie
cler clie ceclulail-e belastingen schulclig is 
en een r·eclamat-ie w-il incl-ienen; cleze 
te·rmijn is n·iet nfhanlcel-ijk vnn het af
wezen van nietigheid der- bestJ·rolcen aan
slagen (1). 

3° De bepalingen van de samengescha
lcelde wetten bet-ref!ende cle inlcomsten
belastingen clie betreklc-ing hebben op de 
beclr-ijfsbelast-ing zijn van toepassing op 
cle extra-belast-ing OfJ de in oodo,qst·ijd 
behaalde except-ionele inlcomsten, win
sten en baten, in zover cle wet van 

(1) Zie verbr., 21 Maart 1932 (Bull. en PAsiC., 
1932, I, 117). 

16 Octobe·1· 1945 er· niet vnn afw-ijlct (2). 
(Wet van 16 October 1945, art. 19.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANClEN, 
1'. BOINON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 April 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 112 van de Grondwet, 61, para
graaf 3, alineas 2 en 3 van de wetten over 
de inkomstenbelastingen samengeschakeld 
bij besluit van 31 Juli 1943 en voor zoveel 
als noclig bij besluit van de Regent van 
15 Januari 1948, en van artikel19 van de 
wet van 16 October 1945, doordat het be
streden arrest de betwiste aanslagen nie
tig heeft verklaard, dan wanneer het ver
zoekschrift van 10 Juli 1948 door verval 
is getroffen, clewijl het zowel voor de ex
tra-belasting· op de exceptionele winsten 
over cle oorlogsperiocle van het dienstjaar 
1947 als voor de gewone belastingen op de 
inkomsten van het dienstjaar 1947 (na
vorclering·en van 1941 tot 1945) werd inge
cliend buiten de termijnen gesteld bij 
voormelcl artikel 61, paragraaf 3 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweersters gemeenschap
Delijk met hun thans overleden twee broe
clers een onvercleelde hoeve exploiteerden 
waar zij samen leefden; dat de waar
schuwingen-uittreksels uit de kohieren be
treffencle de litigieuze aanslagen over de 
clienstjuren 1941 tot 1945 · inbegrelJen op 
14 Augustus 1947 werden opgemaakt ten 
name van de << gemeenschap Emile, Sylvie, 
Felicien en Marie Boinon ll; dat de ter
mijn tot indienen van een bezwaarschrift 
op 31 Maart 1945 verstreek en dat ver
weersters hun bezwaarschrift eerst op 
20 Juli 1948 aan de directeur van de belas
tingen lieten toekomen ; 

Overwegende dat het bestredeii anesf 
desniettemin op het bezwaar is ingegaan,. 
beslissende clat de nietigheicl van de be
twiste aanslagen het aanvangen van de 
termijn van verval had verhinderd ; 

Overwegende dat artikel 61, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen aan 
de belastingplichtige toelaat binnen de 
termijn welke het stelt een reclamatie 
tegen het · beloop van zijn aanslag in te 
clienen; dat na het verstrijken van deze 
termijn de belasting wettelijk geacht is 
verschuldigd te zijn; 

Overwegende dat, vermits zij in abso-

(2) Zie verbr., 9 en 16 October 1951 (zie ho
ger, blz. 52 en 76; Bull. en PASIC., 1952, I, 56 
en 81), alsook het volgend arrest. 
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lute bewoordingen is uitgedrukt, de ver
plichting op straffe van verval binnen de 
bij artikel 61, paragraaf 3, gestelde ter
mijn een reclamatie in te dienen van toe
passing is op eenieder die cedulaire belas
tingen schulclig is, en dat deze termijn 
niet van het afwezen van nietigheid van 
de betwiste aanslagen afhankelijk is ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
verweersters geen verval van het recht 
een reclamatie in te dienen hadden opge
lopen om de reden dat de nietigheid van 
de aanslagen het ingaan van de termijn 
van verval verhinderd had, het bestreden 
arrest artil,el 61, paragraaf 3, van de sa
mengeschakelde wetten en ai·tikel 19 van 
de wet van 16 October 1915 heeft geschon- _ 
den, bij welk laatstgenoemd artikel, in 
zover de wet er niet van afwijkt, de bepa
lingen van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen die 
betrekking hebben op de bedrijfsbelasting, 
tot de extra-belasting op de in oorlogs
tijd behaalde inkomsten, winsten eri ba
ten uitgebreid worden, welke beide arti
kelen in het midc1el zijn aangeduid; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest· beveelt dat onderhavig arrest zal 
worde~ overgeschreven in de registers van 
het Hof van beroep ,te Luik en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweersters tot de kosten van 
de aanleg in verbreking met inbegrip van 
degene van de uitgifte van de bestrec1en 
beslissing; verwijst de zaak naar het Hof 
Yan beroep te Brussel, 

18 Maart 1952. - 28 kamer. - VoMzit
ter en ve1'slag,qever, H. Fettweis, ra~~s
heer waarnemend voorzitter. - Gel~Jk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat - generaal. - Pleite1', 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 18 Maart 1952 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN EATEN. - BEPALINGEN VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOM
STENRELASTINGEN DIE BETREKKING HERREN OP 
DE BEDRIJFSBELASTING. - BEPALING VAN TOE
PASSING OP DE EXTRA-BELASTING, IN ZOVER 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 ER NIET VAN 

AFWJ.TKT. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTI.JD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE INKmfSTEN, WINSTEN 
EN EATEN. - REGEL VOLGENS WELKE AL
LEEN DE BEDRIJFSUITGAVEN GEDURENDE DE 
BELASTBARE TIJD GEDAAN OM DE INKOMSTEN 
TE VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN VAN DE BE-

LAS_TBARE INKOMSTEN MOGEN WORDEN AFGE
TROKKEN. -REGEL TOEPASSELlJK OP DE EX
TRA-BELASTING. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN. - NA 31 DECEMBER 1944 OP DE 
KOHIEREN GEBRACHTE GEWONE BICLASTINGEN, 
WELKE DE INKOMSTICN VAN DE .TAREN 1940 
TOT 1944 TREFFEN. - BELAS'l'INGEN DIE NIET 
VAN DE ONDER TOEPASSING VAN DE EXTRA-BE
LASTING VALLENDE INKOMS'l'EN MOGEN AFGE
TROKKEN WORDEN. 

1 o De bepaUngen van de SMnengescha
kelde wetten betreffende de inlcomsten
belast'inaen die op de bed1'ijfsbelast'ing 
betTelclcing hebben zijn van toepassing 
op de extm-belasting op de in ooTlogs
tijd belwalde exceptionele inlcomsten, 
w·insten en baten, in zove-r de wet van 
16 OctobC1' 1945 e1' niet van afwijlct (1). 
(Wet van 16 October 1945, art. 19.) 

2° A:rtilcel 26, pamg1·aat 1, van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
lcomstenbelastingen, volgens hetwellc al
leen de beclrijfs·u.itgaven wellce ged1t-
1'Cnde cle belnstbare tijcl we-rdcn gedactn 
om de inlcornsten te veTlc'l'ij[Jen of te be
houden van de in de bed·ri.jfsbelasting 
belastbare inlcomsten rnogen woTden af
getmlclcen, is toe11asselijlc op de ext-ra
belasting op cle in ool'loastijd behaalde 
exceptionele inlcomsten, winston en ba
ten. (Samengeschakelde wetten, art. 26, 
paragraaf 1; wet van 16 October 1945, 
art. 19.) 

3o De na 31 December 1944 op de lcohieren 
geb1·achte gewone belastingen, welke cle 
inlcomsten van de ja1·en 1940 tot 1944 
t·retten, mogen niet afgetTolclcen wo1·den 
vnn de oncle1· toepassing van cle bij de 
wet van.16 Octobe1' 1945 ingevoerde ex
tra-belasting vallende ·inlcomsten. (Stil
zwijgende beslissing.) (Samengeschake I
de wetten, art. 26; wet van 16 October 
1945, art. 19.) 

(BELCUSCHE STAAT, 1\IINISTERIE VAN FINANCIEN, 
•r. MONTL'LET.) 

ARREST. 

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

Over het middel : schendmg van artr
kelen 97 en 112 van de Gronclwet, 2, para
graaf 1, 2, paragraaf 3, 4, paragraaf 1, 
en 19 van de wet van 16 October 1945 tot 
invoering van een eJ..'tra-belasting op de 

(1) Of. verbr., 9 en 16 October 1951 (zie bo
ger biz. 52 en .76; Bull. en PAsrc., 1952, I, 56 
en 81) en vorig arrest. 
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in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten, 25, para
graaf 1, 1°, en .26, paragraaf 1, 2 en 3 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en 6 van de wetten betreffende de 
na tionale crisisbelasting samengeschakeld 
bij besluit van 31 Juli 1943, cloordat het 
bestreden arrest beslist dat de na 31 De
cember 1944 ten kohiere gebrachte gewone 
belastingen welke op de inkomsten van 
de jaren 1940 tot 1944 betrekking hebben 
dienen te worden afgetrokken als een 
schuld welke het patrimonium van de be
lastingplichtige bezwaart zoals dit in aan
merking genomen werd om de grondslag 
van de extra-belasting vast te stellen, dan 
wanneer artikel 2, paragraaf 1, van de 
wet van 16 October 1945 bepaalt dat de 
onder de toepassing van de extra-belasting 
vallende inkomsten, winsten en baten 
zijn : a) de winsten aangeduid in arti
kel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen... en dan wanneer arti
kel 19 van dezelfde wet nader bepaalt 
wat volgt: « in zover er door deze wet niet 
wordt van afgeweken, zijn de bepalingen 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen die op de 
bedrijfsbelasting betrekking hebben, van 
toepassing op de extra-belasting ll ; dan 
wanneer daaruit volgt dat, bij ontstente
nis van uitdrukkelijke afwijkingen dien
aangaande, de belasting - v66r de beta
ling en a fortiori v66r wat betreft bet toe
zenden aan de belastingplichtige van de 
uitvoerbaar verklaarde aanslagbiljetten 
welke het bewijs leveren van het bestaan 
van een zekere en onbetwistbare schuld 
jegens de Staat -· niet k.an worden aange
zien als een van de bedrijfslasten om
schreven bij artikel 2{1 van voormelde wet
ten, lletwelk ongetwijfeld in onderhavig 
geval toepasselijk is : 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
beslist dat de na 31 December 1944 op de 
kohieren gebrachte gewone belastingen, 
welke de inkomsten van de jaren 1940 tot 
1944 treffen, dienen te worden afgetrokken 
van de bij de wet van 16 October 1945 op 
de in oorlogstijd bellaalde exceptionele in
komstcn, winsten en baten ingevoerde ex
tra -bela sting; 

Overwegende dat het aiTest staande 
houdt dat artikel 26, paragraaf 1, van de 
samengescllakelde wetten, volgens welk 
aileen de bedrijfsuitgaven welke ge
durende de belastbare tijd werden gedaan 
om de inkomsten te verkrijgen of te be
houden mogen worden afgetrokken om 
het in de bedrijfsbelasting belastbare 
netto bedrag van de bij artikel 25 van de 
samengeschakelde aangeduide inkomsten 
te bepalen, niet op de extra-belasting toe
passelijk is en dat de rechtspraak waar
bij wordt beslist dat de bedrijfsbelasting 

slechts als een bedrijfslast mag in aan
merking komen op voorwaarde dat zij 
tijdens de aanslagperiode voldaan zij ge
weest, aan de extra-belasting vreemd is; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
aanneemt dat deze afwijking van de bij 
artikel 26 van de samengeschakelde wet
ten voorgeschreven regel niet blijkt uit de 
tekst van de wet van 16 October 1945, 
docll nit het gelleel en de algemene econo
mie van deze wet, onder meer uit de juri
dische onmogelijkheid artikel 19 van de 
wet van 16 October 1945 in al de strikt
heid van de tekst. toe te passen zonder re
gelrecht in stri.id met de wezenlijke be
ginselen ,;an de wet en vooral met de bil
lijkheid te geraken ; 

Overwegende dat volgens clit artikel 19, 
de bepalingen van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, clie op de bedrijfsbelasting betrekking 
hebben, op de extra-belasting van toepas
sing zijn in zover de wet, waarbij deze 
belasting worclt ingevoerd, er niet van is 
afgeweken; 

OverwE>genrle dat, door te weigeren ar
tikel 2G, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten op de extra-belasting toe te 
passen, ofschoon het erkent dat de wet 
van 16 October 1945 niet uitclrukkelijk van 
cleze bevaling is afgeweken, het bestreden 
arrest de in het middel aangeduide wets
bepalingen heeft gescllonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oorcleelt verweerder tot de kosten van de 
aanleg in verbreking met inbegrip van 
deze van <le uitgifte van de bestreden 
beslissing; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

18 Maart 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter en ve,rslaggever, H. Fettweis, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
ltt'idencle conclttsie, H. Ganshof van cter 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

l• KAMER. - 20 Maart 1952 
1° BEWI.JS. - BURGE'1LIJKE ZAKEN. 

BROUWERIJ EEN TOT HERBERG BESTEMD ON
ROEREND GOED VERHUREND. - HUURDER DIE 
DE EXPLOITATIE ONDERBREEKT. - INTERPRE
TATIE VAN DE HUUROVEREENKOMST NOPENS 
bE VRAAG TE WETEN OF DIE ONDERBREKING DE 
ONTBINDING VAN RET CONTRACT RECHTVAAR
DIGT. - SOUVEREINE INTERPRETATIE DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND, WANNEER ZLJ NIET 
MET DE TERMEN VAN DE AKTE ONVERENIGBAAR 
rs. 
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2° HUUROVEREENKOMS'l'. - Hurs
HUUR. - WET VAN 31 JULI 1947. - NOR
MALE HUURWAARDE OP 1 AUGUSTUS 1939. -
BEWIJS Uil' EEN VRTJELIJK AANVAARDE VER
HOGING AFGELEID. 

1 o De rechter over de gmnd beoordeelt 
sowverein, bij inachtneming van de 
huurovereenlcomst in haar geheel., of de 
onde1·brelcing, door de htttwde1·, van de 
ewploitatie van een door ene b1·ouwerij 
verhuttrde herberg de ontbinding van 
het hmtrcontract 1·echtvaardigt, wan
neer zijn beslissing niet met de termen 
van de a Tete onverenigbaar is (1). 

2° Geen wetsbepftl'ing legt aan de 1·echte1· 
een bepaalde bewijsvoering 01J te1· vast
stelling van fle nor-male hu1wwaa1·de van 
een on1·oe1·e1ul uoea op 1 Augusttts 1939. 
Hij leidt wetteU.ik ttit de door hem aan
gestipte omstanfUgheden at dat par
ti.ien die waa1·de als ve1·t1·elcpunt voor 
de ve1·hoging hebben gena-men en dat 
fle ve1·hog·ing v1"ijelijlc aanvaara we1·d. 
(Wet van 31 Juli 1947, art. 10.) 

(DE HERDT, T. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP 
« BROUWERI.T EN ~IOUTERIJ ZEEBERG >>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 Februari 1950 door de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
gewezen; 

Over de eerste twee middelen : het 
eerste : schending van artikelen 97 van 
de Grondwet, 1184, 1319, 1320, 1322 van 
llet Burgerlijk Wetboek, doo'rclat llet be
streden vonnis aan eiser als een font toe
scllrijft dat hij de door hem in huur ge
nomen herberg, gedurende drie maanden 
niet uitbaatte en derllalve het tussen par
tijen gesloten huurcontract van 4 Juli i946 
ten nadele van eiser verbreekt zonder te 
zeggen aan welke verplicllting hij te kort 
zou gebleven zijn - onvoldoende motive
ring - en dan wanneer, noch de wet nocll 
het huurcontract voorzien dat de lluurder 
verplicht is het gelluurd goed voortdurend 
nit te baten, en clan wanneer, inclien het 
bestreclen vonnis impliciet lleeft aangeno
men, clat deze verplichting van ononcler
broken uitbating door het hum·contract 
was opgelegcl, het het aan die akte ver
sclmlcligcl geloof zou geschonclen hebben, 
zoclat, in aile geval, cle toepassing van 
yoornoemcl artikel 1184 niet gerechtvaar
digcl was : het tweede : scllencling van ar
tikelen 1134, 1184, 1319, 1320, 1322, ·1226, 
1229 van llet Burgerlijk Wetboek, cloorclat 
het bestreden vonnis llet contract van ver
Jmring van de kwestieuze herberg del. 

(1) Zie verbr., 13 Juli 1939 (B,.ll. en PAsrc., 
1939, I, 366, en nota 3). 

4 .Tuli 1946 ten nadele van eiser, die er 
huurcler van was, verbreekt, om reden 
dat die herberg gedurencle een zekere tijd 
gesloten zou gebleven zijn, dan wanneer, 
uit de bepalingen van dit contract, overi
gens overgenomen in het vonnis en welke 
ter zake miskeml werden, blijkt, dat der
gelijke sluiting de verbreking van het con
tract niet mocllt medebrengen vermits, in 
geval van onvoldoende uitbating - en der
halve bij tijdelijke sluiting, het contract 
een enkele sanctie voorzag : de betaling 
door eiser van 100 frank sclladevergoeding 
per ontbrekende hectoliter bier ten over
staan van de in de overeenkomst voor
ziene minima afnemingen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing als reden van de ontbinding van het 
llum·contract ten nadele van aanlegger 
onder meer er op -wijst dat deze te kort 
gekomen is aan zijn verplicllting de kwes
tieuze herberg ononderbroken te exploi
teren; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
de tussen partijen tot stand gekomen 
lluurovereenkomst in haar gelleel beoor
clelencle, door een interpretatie welke niet 
met de termen er van onverenigbaar 
en dienvolgens souverein is, beslist dat in 
onclerhavig geval er verplichting bestond 
llet goed zonder onderbreking te exploi
teren; 

Dat de bestreden beslissing derhalve de 
uitgesproken ontbinding met redenen om
kleed en gerechtvaardigd heeft; 

Over het derde micldel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 10, bij
zoncler alinea's 3 en 4, van de wet van 
31 Juli 194'7 op de huislmren en van het 
Hegentsbesluit van 31 Januari 1949 tot 
samenordening van de wetten houdende 
uitzonderingsbepalingen in .zake huishuur, 
doordat het bestreden vonnis nagelaten 
heeft de normale huurprijs van de kwes
tieuze herberg op 1 Augustus 1939 op te 
zoeken of minstens niet toelaat aan het 
Hof na te gaan of clit wel het geval is ge
weest, en zich er toe bepaald heeft vast 
te stellen dat eiser, in Juli 1946, vrijelijk 
de bedongen lmurprijs heeft aanvaard, 
feit waaruit de bestreden beslissing ten 
onrechte afleidt dat niets er op wijst 
dat hij zich een huurprijs zou hebben Ia
ten opdringen die destijds de normale 
huurwaarde op 1 Augustus 1939 met meer 
dan 40 t. h. overtrof, clan wanneer de 
rechtbank eerst moest nagaan of de huur
prijs feitelijk de 100 t. h. der huurwaarde 
van 1 Augustus 1939 niet overtrof, en 
rlaarna, indien die vraag ontkennend was 
beantwoord, nagaan of eiser dergelijke 
verhoging, welke de principti:He toegelaten 
verhoging overtrof, vrijelijk had aan-
vaard: · 

Overwegende rlat, naardien geen wets
bepaling een bepaalde bewijsvoering aau 

! 
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de rechter oplegt ter vaststelling van de 
normale huurwaarde van een onroerend 
goed· op 1 Augustus 1939, de rechter uit de 
door hem aangestipte omstandigheden 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat par
tijen de normale huurwaarde op 1 Augus
tus als vertrekvunt voor de verhoging 
hebben genomen en dat de verhoging 
vrijelijk aanvaard werd; 

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

20 Maart 1952. - 1• kamer. - Voorzit
ter en ve1·slayuever, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
ooncZusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. van Leynseele en Velde
kens. 

2• KAMER. - 24 Maart 1952 
lo :MIDDIDLEN '.rOT VERBREKING. 

STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN RET AR
REST VAN VEROORDELING. - J\!IIDDEL GERICHT 
'l'EGEN DE JlESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. - 0NONT
VANKELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
81'RAFZAKEN. - VERKLARING VAN HOGER BE
ROEP EN PROCES-VERBAAL VAN DE 'l'ERECHT
ZI'l"l'ING. - NIET GGEDGKKEURDE DOORHALIN
GEN. - NIE'l' SU!lS'l'ANTIELE VERMELDINGEN. 
GEEN NIETIGHEID. 

no VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRA~'ZAKEN, - DECREET VAN 30 MAART 
1808, ARTIKEL 87. - ~-IET VAN TOEPASSING. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. -NoTA DOOR DE BEKLAAGDE 
NA RET SLUI'l'EN VAN DE DEBATTEN NEERGELEGD. 
____: VERWERPING. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

l 0 Is n:iet ontvanlcelijlc, tot staving van 
een uUsl·nitend tegen een arrest van 
veroordeliny inyestelde voo1·zieninu het 
inueroepen middel dat teuen de besohilc
Tcing van venv·ijzing naar de oo?Teotio
nele ·reohtbanl" rJerioht is (1). 

2o Niet goeclgelce~wde doorhalingen, 
wellce aan de substantiele vm·meldin
uen v1·emnd zijn, tctsten de ueld·igheid 
n-iet aan noah van de ve1'1cla1'ing van. ho
f/61' be·roep, nooh van het prooes-verbaal 
van de tereoht.zitt·inu, ·waarin zij voo?·
Twm.en (2). 

(1) Verbr., 2 Mei 1949 (A1·r. Yerbr., 1949, 
biz. 288; Bull. en PAsrc., 1949, I, 324). 

(2) Verbr., 13 December 1948 (Ar1·. Verb1·., 
1948, biz. 621; Bull. en PASIC., 1948, I, 705); 
24 Januari 1949 (ATr. Yerb·r., 1949, biz. 59; 
Bull. en PASIC., 1949, r, 66) ; 4 December 1950 

VERBR., 1952. - 26 

3° Het artilcel 87 van het decreet ·van 
30 Maart 1808, luidens hetwellc, nadat 
het openbaar minister·ie gehoord is go
weest, geen partij het woord nemen mag, 
dooh sleohts nota's mag neerleggen, is 
voor de strafgereohten niet van toepas
sing. 

4° De ,·eohten van de verdediging worden 
niet gesohonden doo1· de beslissing van 
de 1·eohter ove1· de grand waarbij een 
do01· de belclaagde na het sluiten van 
de debatten neergeleude nota verworpen 
werd (3). 

{BONNEVALLE.) 

ARREST, 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 December 1951, door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel gericht tegen 
een arrest van het Hof van beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij aanlegger naar de Correctionele Recht
bank te Gent verwezen werd : 

Overwegende dat de voorziening niet 
tegen hogerbedoeld arrest van 13 Februari 
1951 gericht is; dat het middel derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 2.03 van het W etboek van 
strafvordering en 159 van de wet van 
18 Juni 1869; 1° doordat het proces-ver
baal der verklaring waarbij het open
baar ministerie ter griffie van de Recht
bank van eerste aanleg te Gent hoger .be
roep aantekende tegen het door deze recht
bank op 10 Juli 1951 uitgesproken vonnis, 
doorhalingen vertoont die niet door de 
handtekening of paraaf van de beroeper 
nocll van de griffier goedgekeurd zijn; · 
2° doordat een in het proces-verbaal van 
de eerste zitting van het hof van beroep 
voorkomencle doorhaling evenmin goed
gekeurd is : 

Overwegende dat de bij het middel aan
gehaalde cloorhalingen geen betrekking 
hebben op meldingen van substantiele 
rechtsvormen; dat zij derhalve geenszins 
de verklaring van hoger beroep van het 
openbaar ministerie of de procedure v66r 
het hof van beroep ongeldig zouden kun
nen maken ; · 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

(Ar1·. Yerb1·., 1951, biz. 157; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 201). 

(3) Raadpl. verbr,, 1 April 1935 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 209); arg. verbr., 12 Maart 1951 
(An·. T'e1·br., 1951, biz.· 399; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 472, en nota 2, biz. 473). 
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het arrest de op 30 November 1951, na het 
sluiten der debatten neergelegde nota van 
de verdediging als te Jaat ingediend ver
werpt, dan wanneer het in burgerlijke za
ken, en dus des te meer in strafzaken, 
toegelaten is na het advies ,van het open
baar ministerie een nota in te dienen : 

Overwegende dat het artikel 87 van het 
decreet van 30 Maart 1808, luidens het
welk ge.en partij het woord nemen mag 
nadat het openbaar ministerie gehoord 
is geweest doch slechts nota's mag neer
leggen, niet van toepassing is voor de 
strafgerechten waar de beklaagde, kl·ach
tens de wet, het recht heeft ter terecht
zitting en mondeling op de vordering en 
besluiten van het openbaar ministerie te 
antwoorden; 

Overwegencle dat waar llet de door ei
ser na het sluiten van de debatten inge
diende nota verwerpt, het arrest geen en
kel wetsbepaling noch de rechten van de 
verdecliging geschonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegencle dat, voor het overige, de 

memorie van eiser op feitelijke beschou
wingen steunt die tegen de souvereine 
beoordeling van de rechter over de grond 
indruisen ; 

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

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

24 Maart 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter; H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlclttidende oon
olttsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 Maart 1952 
VOORWAARDELI.TKE VEROORDE

LING. - lNTREKKING, DOOR DE RECHTER 
IN. HOGER BEROEP, VAN DE DOOR DE EERS'l'E 
RECH'l'ER 'l'OEGES'l'ANE SCHORSING. - BESLIS
SING DIE NlET DIEN'l' MET REDENEN TE WOR
Dl"N OMKLEED. 

De reahte1· in houer be1·oep ·is n·iet ve,·
pUaht de ,·eflenen te ueven vam cle be
sliss·ing waa?'/Jij hij cle cloo1· cle ee1·ste 
,·eahte1· toegestane sohorsing intrelct (1). 
(Wet van 31 Mei 1888, art. 9.) 

(1) Zie verbr., 16 Januari 1911 (Bull. en 
PAsrc., 1911, I, 88); 20 Juni 1939 (A1T. Verb1·., 
1939, biz. 185; Bull. en PAsrc., 1939, I, 322); 
nota 1 onder verbr., 16 December 194(} (Bull. 
en PAsrc., 1940, I, 319); verbr., 11 Februari 
1942 (Ar1·. V m·br ., 1942, biz. 15; Bull. en PAsrc., 
1942, I, 34, en de nota). 

(BONNEVALLE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 December 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest zijn beslissing niet moti
veert waar het aanlegger berooft van de 
gunst van de hem door de eerste rechter 
toegestane voorwaardelijke veroordeling, 
wat de hoofdgevangenisstraf betreft : 

Overwegende dat, luidens het arrest, 
<< het hof van oordeel is dat de wat aan
gaat de hoofdgevangenisstraf... toege
stane gunst van de voorwaardelijke schor
sing van de tenuitvoerlegging van het von
nis, niet client behouden te worden >>; 

Overwegende dat het hof van beroel} 
niet verplicht was de redenen van die 
beoordeling op te geven ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende dat, voor llet overige, de 

memorie van eiser op feite!ijke beschou
wingen steunt die tegen de souvereine 
beoordeling van de rechter over de grond 
indruisen; 

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

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

24 Maart 1952. - 2• kamer. - VoorzU
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
uevm·, H. Bareel. - Gelijlclttidencle oon
olusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
ad vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 Maart 1952 

Jo BINDENDE RI<JOOHDEUNG DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BEWI-JSGRONDEN. 

2° BEWIJS. - YERMOEDEN DOOR DE WE'!' 
GEHECH'l' AAN DE BEKENDMAKING DOOR MIDDEL 
VAN HET (( STAA'l'SBLAD >l YAN DE WETTEN EN 
KONINKLIJKE .BESLUI'fEN. - NIET VAN TOE
PASSING OP DE IlEKENDliiAKING IN HET 
(( STAATSBLAD » VAN DE LIJST VAN DE PEEl
SONEN AAN WIE KRACHTENS DE BESLUITWET 
VAN 17 JANUARI 1945 HET IJEHEER VAN HUN 
GOEDEREN WORD'f ONTTROKKEN. 

3° SEQUESTER DER GOEDEREN Y AN 
DE PERSONEN AAN WIE MISDRI.J
YEN TEGEN DE UITWENDIGE VEI
LIGHEID VAN DE STAAT WORDEN 
TEN LASTE GELFJGD. - NIET-AAN
GH'TE. - MISDRIJF DAT EEN WERKELIJKE 
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KENNIS DER ONDER SEQUES'l'ER GESTELDE GOE
DEREN VEREIST. 

4o STRAF. - 0PDECIEMEN. - WET VAN 
14 AUGUSTUS 1947. - 0NZEKERREID NO
PENS DE VRAAG OF RET MISDRIJF VOOR OF NA 
RET IN WERKING 'l'REDEN VAN DIE WET GE
PLEEGD WERD. - TOEPASSINj} DEZER WET 
NIE'l' GERECRTVAARDIGD. 

1 o Behou.dens cle gevallen waa1"in cle wet 
een bijzoncle1· bewijsmiclclel invoert, be
oo'l'ileelt cle ·rechter over cle g1·oncl vrij 
nawr gwweten, cle voor hem aangevoe1·cle 
bewijsgronclen (1). 

·2o Het vennoeden afgeleicl 7tit cle wet van 
18 April 1898 en kmchtens hetwellc cle 
wetten en lconinklijke besl·uiten vermoecl 
worclen gelcencl te zijn na het verstrijlcen 
van de vastgestelcle te1·mijn te relcenen 
van hnn belcenclmaking bij miclclel van 
het Staatsblad, is niet van toepassing 
op de belcenclmak-in.q in het Staatsblad 
1!an de lijst iie·r personen aan wie het 
behee1· van httn goecleren ontt1·oklcen 
wonlt bij toepass·ing van de beslu.itwet 
van 17 .J a1ma1·i 1945 betrettencle het se
queste1· cler goede·ren van de verdachten 
van misdrijven tegen de uitwendige vei
lighe·id van de Staat. (Besluitwet van 
17 Januari 1945, art. 11.) 

2° Het kennen van het bestaan van oncle1· 
scqu.este1· gestelcle uoederen, rechten of 
bel an gen hetwellc een bestandcleel uit
maukt van het wanbedrijf van niet
uang'i.fte voo·rzien clo01· urtUcel 7 van de 
besl7tUwet vwn 17 .J amturi 1945 betref
fende het sequester cler goede1·en van 
de ·ve1·clachten van misdrijven tegen de 
·nf.twendige veiligheid van de Staat, is 
een werlcelijlce lcennis. 

4° Is niet wetteUjlc ge1·echtvaa1·cl·igcl, rle 
toepassing op een gelrlboete van de do01· 
art-ilcel 12 van cle wet van 14 A7tg7tstus 
1947 voo.,-ziene 90 decie1n, wanneer de 
vaststellingen van het an·est onzelcer la
ten of het misclTijf gepleegd werd v66r 
of na 27 September 1947, datum van 
het in u!erlcing t1·eden van clie wet (2). 

(VANRIJCKEGHEM EN SOETE, T. DIENST 
VAN RET SEQUESTER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 21, 22, 24 en 26 van de wet van 
17 April 1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 1350, 1352, 1354 en 1356 van. 

(1) Vaste r~chtspraak. Zie onder meer verbr., 
13 J uni 1951 (A,.,.. F erb,.., 1951, blz. 613; Bull. 
en PAsiC., 1951, l, 710). 

(2) Verbr., 14 Februari en 4 Juli 1949 (A1-r. 

het Burgerlijk Wetboek en 4 en 5 van de 
wet van 18 April 1898 doordat, om te be
slissen dat noch de publieke noch de bur
gerlijke vordering verjaard was en om bij
gevolg aanleggers te veroordelen, het be
streden arrest beschouwd heeft dat deze 
laatsten enkel op zijn vroegst in Maart 
1947, hadden vernomen dat de goederen 
van de tweede aanlegger onder sequester 
waren gesteld, waaruit volgt dat de te 
hunne laste gelegde misdrijven slechts na 
die datum werden begaan en doordat het 
derwijze, eerste onderdeel, de bewijskracht 
heeft geschonden van de door aanleggers 
in hun conclusies afgelegde betekenis naar 
lnid waarvan zij sedert 15 Februari 1946, 
op de hoogte waren van bedoelde maat
regel, en, tweede onderdeel, het wettelijk 
en onwederlegbaar vermoeden van be
kendheid met deze maatregel te niet 
heeft gedaan, vermoeden welk uit de be
kendmaking in het Staatsblad voort
vloeit : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, in strafzaken, behou

dens de gevallen, vreemd aan de zaak, 
waarin de wet een bijzonder bewijsmid
del invoert en namelijk het door arti
kel 16 van de wet van 17 April 1878 voor
ziene geval, de rechter de voor hem aan
gevoerde bewijselementen, ja zelfs de be
kentenissen van de beklaagde, vrij naar 
geweten beoordeelt; 

Dat uit de motieven van het bestreilen 
arrest blijkt dat de rechter over de grond, 
de ingeroepene bekentenis evenals de an
dere verklaringen van de betichten in 
overweging heeft genomen en de draag
wijdte en de bewijskracht er van heeft 
nagegaan; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de wetsbepalingen 

die de bekendmaking van de wetten 
en koninklijke besluiten door middel van 
het Belgisch Staatsblad regelen en deze 
wetten en koninklijke besluiten verplich
tend maken· na het verstrijken van de 
vastgestelde termijn te rekenen van de 
regelmatige bekendmaking en waarna zij 
voor bekend gehouden zijn, enkel deze be
paalde alden van de openbare macht be
treffeu; dat zij niet van toepassing zijn 
op de anclere uoor het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakte officH~le berichten en dat 
het er nit voortvloeiend wettelijk vermoe
den van bekendheid zich tot deze bekend
makingen niet uitstrekt ; 

) 

Jle>·b1·., 1949, biz. 113 en 434; Bttll. en PAsrc., 
1949, I, 124 en 493, en nota, blz. 124) ; 13 Fe
bruari 1950 (A,.,.. F erb1· ., 1950, biz. 380; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 409). 
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Overwegende dat het kennen van de 
ondersequesterstelling van de goederen 
van een bepaalde persoon, dat voor het 
bestaan van het door artikel 7 van de be
sluitwet van 17 Januari 19-45 voorziene 
misdrijf vereist wordt, een werkelijke 
kennis is; 

Overwegende derhalve dat de rechter 
over de grond vrij de bewijskracht beoor
deelt van het vermoeden van bekendheid 
dat in feite voortvloeit uit de bekendma
king in het Belgisch Staatsblad van de 
lijst van de personen aan wie het beheer 
van hun goederen onttrokken wordt; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Overwegende voor het overige, wat de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
betreft, dat aanleggers geen andere mid
delen aanvoeren en dat het Hof er ambts
halve geen opwerpt; 

Over het middel van ambtswege dat 
alleen de beslissing over de publieke vor
clering betreft : schending van artike
len 12 van de wet van 14 Augustus 1947, 
2, 1 o, van de wet van 24 Juli 1921 en 97 
van de Gronclwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de misdrijven, welke het ten 
Jaste van beide aanleggers bewezen ver
klaart, « sinds Maart 1947 ll gepleegd wer
den, zonder de tijcl waarop de strafbare 
feiten bedreven werden nacler te bepalen : 
dat het deze feiten met een gevangenis
straf van acht maancl beteugelt wat de 
eerste aanlegster betreft en met een ge
vangenisstraf van tien maaml wat de 
tweede aanlegger betreft en, wat beide 
aanleggers aangaat, met een geldboete van · 
5.000 frank, op 50.000 frank gebracht bij 
toepassing van artikel 12 van de wet van 
14 Augustus 1947; 

Overwegende dat de door deze wet voor
ziene verboging van de deciemen niet van 
toepassing is op de strafrechterlijke geld
boeten uitgesproken wegens v66r de in
voegetreding van gezegde wet, hetzij voor 
27 September 1947 gepleegde misdrijven; 
dat bij gebrek aan nadere bepalingen 
van de datum der beteugelde feiten, bet 
bestreden arrest de toepassing van de in 
bet middel -ingeroepene wetsbepaling niet 
rechtvaardigt ter verboging in de ver
melde mate van de geldboete welke het 
uitspreekt; dat het dienvolgens de in bet 
middel bedoelde bepalingen schendt : 

En overwegende, voor het overige, wat 
de beslissing over de publieke vordering 
betreft, dat de substantH:\le of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
de op de aanleggers toegepaste geldboete 
met 90 deciemen verhoogt : beveelt dat 

onderhavig arrest zal overgescbreven wor
den in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroordeelt 
aanleggers tot de drie vierden van de 
kosten ; legt een vierde van de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel doch slechts 
tot uitspraak over de toepassing van op
deciemen op de geldboeten van 5.000 frank. 

24 Maart 1952. - 2• kamer. - VoorzU
zet, H. Wouters, voorzitter. - Vrwslag
gever, H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
concl·ttsie, H. Roger .Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 Maart 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MO
GELIJK IS. - S1'RAFZAKEN. - RESLISSING 
GEWEZEN NA VERWIJZlNG DOOR RET HOF VAN 
VERBREKING. - BESLISSING GELMKVORMIG 
MET RET ARRtJST VAN RET HOF VAN VERBRE
KING. -'- BESLISSING NIE'r VATBAAR YOOR 
VOORZIENING IN VERBREKIN!l. 

Geen voorzien·ing ·in ve1·brelc-ing wonU 
aanvaat·d tegen een na vet·b·relcing ge
wezene besliss·ing, wannee·r cUe be
slissing met het ee·rste an·est van het 
Hot van vet·Mekin.q gelijlcl1ticlend ·is (1). 
(Wet van 7 Juli 1865, art. 1, lid 2.) 

(JANSSENS, T. LEBENTAL.) 

AR-RES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 November 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over de eerste twee middelen afgeleid, 
· het eerste : nit de nietigheid van de be

slissing houdende verwijzing der zaak 
naar het Hof van beroep te Luik, om re
den dat verweerder. zijn voorziening tegen 
het op 2 December 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen arrest, te laat 
had ingesteld, bet tweede : nit de nietig
heid van het thans bestreden arrest, om 
reden dat de zaak onregelmatig v66r het 
Hof van beroep te Luik aanhangig ge
maakt werd: 

Overwegende dat waar het over de voor
ziening van verweerder uitspraak deed en 
ze ·gedeeltelijk gegrond verklaarde, het 

(1) Verbr., 29 October 1951 en 8 Februari 
1952 (zie hoger, biz. 97 en 290; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 104 en 334). 



--_-_I ----------------- - -----I 

-405 

arrest van het Hof van verbreking van 
2 April H151 impliciet heeft beslist dat 
verweerders voorziening ontvankelijk 
was; 

Dat, waar het binnen de perken van de 
verwijzing de zaak heeft beslecht, het 
Hof van beroep te Luik anderzijds, niets 
anders heeft gedaan dan zich uitsluitend 
naar de beschikking van het arrest van 
2 April 1951 te schikken; 

Overwegende dat laatstgenoemd arrest 
de beslissing van het arrest van het Hof 
van beroep te Gent van 2 December 1950 
vernietigde, in zover -dit arrest, oordelen
de over de aan verweerder toekomende 
schadevergoeding ten gevolge van dezelf
de door aanlegger en zijn mededader Ro
lus gepleegde misdrijven, Rolus aileen 
tot een schadevergoeding van 200.000 fr. 
veroordeelde en dienvolgens besliste dat 
aanlegger niet solidair tot de betaling 
van die som of van een deel er van ge
houden was; 

Overwegende dat het thans bestreden 
arrest van het Hof van beroep te Luik be
slist dat aanlegger solidair aansprake
lijk is voor de veroordelingen die tegen 
betichte Rolus uitgesproken werden; 

Overwegende dat deze beslissing met 
het arrest van verwijzing van 2 April 
1951 overeenstemt ; 

Over ~et uerde middel : schending van 
artikel 50 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest de hoofdelijkheid 
tussen aanlegger en medebeklaagde Rolus 
uitspreekt wat betreft de ten voordel~ van 
verweerder uitgesproken veroordelmgen 
tot schadevergoedingen, dan wanneer de 
tegen aanlegger en Rolus gevelde beslis
singen van veroordeling op strafgebied uit 
persoonlijke en afzonderlijke daden voort
komen die, wat de veroorzaakte schade 
betreft, elk op zichzelf kunnen worden be
oordeeld : 

Overwegende dat zoals erop reeds ge
wezen werd in het antwoord op de vorige 
middelen het bestreden arrest, in zijn 
door het ~iddel bestreden beschikking, de 
beslissing van het arrest van verwijzing 
volkomen heeft overgenomen; 

Overwegende derhalve dat, naar Iuid 
artikel 1, alinea 2, van de wet van 
7 ,Juli 1865, de voorziening niet ontvan
kelijk is; 

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

24 Maart 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 24 Maart 1952 

VERBREKING. - VooRZIENING DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL OP BEVEL VAN DE Mr
NISTER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS DAT EEN BEKLAAGDE VEROORDEELT DIE 
REEDS TE VOREN WEGENS HETZELFDE FElT VER
OORDEELD WERD. - VERNIETIGING. 

Op voo·rziening van de proctt1'eHr-gene1·anl, 
op bevel van de Ministe1· van justit-ie, 
vemietigt het Hot het vonn·is waarl!ij 
een co1·1·ectionele 1·echtbank een be
lclaagde ve1·oo1·deelt wegens een feU u·it 
hoofde waarvan dezelfde belclaagde 
reeds tevoren doot· een ·in lc1·acht van 
gewijsde gegaan vonnis veroo1·deeld 
werd (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BJJ HE'!' HOF 
VAN VERBREKING IN ZAKE DECKERS.) 

ARREST. 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van verbreking; 

>l Ondergetekende Procureur - Generaal 
heeft de eer uiteen te zetten dat, bij brief 
van 17 December 1951, 5e algemene direc
tie, 1• sectie, littera A. P. nr 95537/12, de 
heer Minister van justitie hem uitdruk
kelijk gelast heeft, overeenkomstig arti
kel 441 van het W etboek van strafvorde
ring, het Hof een vonnis aan te geve1_1 dat, 
op 22 October 1946, door de Oorrectlonele 
rechtbank te Hasselt werd gewezen in 
zake van het openbaar ministerie tegen 
Peter Joannes Deckers, landbouwer, gebo
ren te Bechtel op 5 J.anuari 1884, aldaar 
wonende Kampenbaan, 37. 

>l Bij vonnis van de Krijgsraad te Has
selt del. 20 Augustus 1945 werd voor
noemde Deckers tot een gevangenisstraf 
van vijftien dagen en een geldboete van 
300 frank veroordeeld, wegens heling 
ten nadele van de Verbonden Naties, ge
pleegd in de loop van September, Octo
ber 1944. 

l> Nadat dit vonnis in kracht van ge
wijsde getreden was, werd Deckers een 
tweede maul, uit hoofde van hetzelfde 
feit, door de Oorrectionele rechtbank te 
Hasselt tot een geldboete van 100 frank 
veroordeeld. Dit vonnis heeft eveneens 
kracht van gewijsde bekomen. 

>l Daar de publieke vordering ten ge
volge van het vonnis van 20 Augustus 1945 
vervallen was, is het in strijd met de wet 
en bij miskenning van het gezag van het 

(1) Verbt·., 22 Mei 1950 (A11·. T'e>'b1'., 1950, 
biz. 591; Hull. en PAsrc., 1950, I, 661). 



-406-

gewijsde dat het vonnis van 22 October 
1946 de genaamde Deckers opnieuw heeft 
veroordeeld. 

ll Om die redenen vordert de onderge
tekende Procureur-Generaal dat het aan 
bet Hof zou behagen het aangegeven von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt te vernietigen. 

ll Brussel, 28 December 1951 ; 

Namens de Procureur-Generaal, 
de .Advocaat-Generaal, 

(get.) R. Janssens de Bisthoven ll; 

Overnemende de gronden van boven
staande vordering en recht doende over
eenkomstig artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering; vernietigt het voren
bedoeld vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt in zover het de 
voornoemde Peter J oannes Deckers be
treft; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Has
selt en dat melding er van zal worden ge
manlit op de kant van de vernietigcle be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

24 Maart 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - GeUjlcluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. -.,.,... 24 Maart 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
MILITIE. - VERZOEK SLECRTS STREKKENDE 
TOT GENEESKUNDIG ONDERZOEK. - MAAKT 
GEEN VOORZIENING UIT. 

Maalct geen voorziening uit het verzoelc 
waarbij een milicien, wiens aanvraag 
om uitstel geg?·ond op (le zielcte van 
zijn vadm· afgewezen werd, enkel 
een geneeskundig onderzoelc aan
vmagt (1). 

(BRAECKMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 21 December 1951 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
het afwijzen bevestigt v;an eisers aan
vraag om buitengewoon · uitstel wegens 

"(1) Zie vel'br., 20 Juli 1951 (Arr. Ve1·br., 
1951, biz. 696; Bull. en PAsrc., 1951, I, 799). 

kostwinnerschap, op grond van artikel 14 
van de wet op de militie, de werving en 
de dienstverplichtingen, llerdrukt kracll
tens het koninklijk besluit van 15 Fe
bruari 1937, en dit om reden dat eisers 
vader geen 60 jaar oud is en zijn ziekte 
niet van aard is hem, bij toepassing van 
artikel 17, 4°, van voormelde wet, a an te 
zien als zijncle verloren voor het gezin; 

Overwegende dat eiser enkel vraagt dat 
« er een medisch plaatselijk onderzoek zou 
plaats grijpen ll ; 

Dat dergelijk verzoek niet als een voor
ziening in verbreking kan beschouwd wor
den; 

Om die redenen, verwerpt llet verzoek. 

24 Maart 1952. - 26 kamer. - Voorzit
ter H. Wouters, voorzitter. - Verslag
uever, H. Belpaire. - Gelijkl~tidende con
clu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

VERENIGDE KAMERS. - 26 Maart 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
RAAD VAN STATE. - VOORZIENING TEGEN EEN 
ARREST WAARBIJ EEN TEGEN EEN YERZOEK OM 

NIETIGYERKLARING OPGEWORPEN DECLrNATOIRE 
EXOEPTIE AFGEWEZEN WERD. - l\1IDDEL RIER
UI'l' AFGELEID DAT RET ARREST DE REDEN VAN 
DE AFWI.TZING ONZEKER LAAT, - l\1IDDEL 
ONTVANKELIJK. 

2° RED EN EN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - RAAD YAN STATE. 
VODRZIENING TEGEN EEN ARREST WAARBIJ EEN 
DEOLINATOIRE EXOEPTlE OPGEWORPEN TEGE)II 
EEN YERZOEK OM NIETIGVERKLARING AFGEWE
ZEN WERD. - l\1IDDEL DE DUISTERHEID Ol' 
DE DUBBELZINNIGREID DER MOTIEVEN AANYOE
REND. - I\'IOTIEVEN MET VOLDOENDE DUIDE
LIJKREID DE REDENERING AANTONEND. DIE TO'l' 
DE BESORIKKING HEEFT GELEID.. - MIDDEL 
FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG MISSEND.. 

3° GENEESKUNDE. - 0RDE D.ER GENEES
HEREN. - KARAKTER VAN ALGEMEEN BELANG 
VAN DE TUORT IN RET BEROEP DER GENEES· 
HEREN. 

4° GENEESKUNDE. - ORDE DER GENEES
HEREN. - HOGE RAAD. - Is EEN OVERHEID. 
- Is GEEN REOHTERLIJK COLLEGE. 

5° VERBREKING. - .ARRESTEN VAN DE 
RAAD VAN STATE. - UITGESTREKTHEID VAN 
DE CONTROLE VAN HET HOF.- .ARREST WAAR
BIJ EEN DEOLINATDIRE EXCEPTIE OPGEWORPEN 
TEGEN EEN VERZOEK OM NIETIGVERKLAHING 
AFGEWEZEN WERD. - l\'IIDDEL HIERUIT AFGE
LEID DAT DE OVERHEID, VAN WIE DE NIETIG 
VERKLAARDE AK'l'E UITGAAT, GEEN ADMINIS
THATIEVE OVERHEID IS. - .MIDDEL DAT 
SLECHTS KAN WORDEN AANGENOMEN, INDIEN DE 
RAAD VAN STATE, DOOR DE NIETIGVERKLARING, 
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ZICH DE BEVOEGDHEID VAN EEN RECiH'l'ERLIJKE 
OVERHEID TOEGEEIGEND HEEF'l'. 

6° GERECHTSKOSTEN. - VooRZIENING 
IN VERBREKING IN BURGERLIJKE ZAKEN OF 
'l'EGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN S'l'A'l'E. 
- VERZOEKSCHRIF'l' ONDER'l'EKEND DOOR '!'WEE 
ADVOCA'l'EN BIJ HE'l' HOF VAN VERBREKING. -
VERWERPING. - VEllOORDELING VAN DE AAN
LEGGER '1'0'1' AL DE KOSTEN, DAARIN BEGREPEN 

, DIE VAN DE BETEKENING VAN DE MEMORIE IN 
AN'l'WOORD AAN DE 'l'WEEDE ZIJNER ADVOCA'l'EN. 

7° VERBREKING. - VERGOEDING IN GEVAL 
VAN VERWERPING VAN DE VOORZIENING. -
VoORZIENING 'l'EGEN EEN ARREST VAN DE RAAD 
VAN S'!'A'l'E. - GEEN VERGOEDING. 

1° Is ontvanlceUjk, tot staving van een 
voorziening tegen een a1·rest van de 
Raad van State, het middel hie1·uit at
geleid dat het an·est de 1·eden van de 
afwijzing van een tegen een ve1·zoek 
om nietigve1'1cla1·ing opgeW01'1Jen decli
natoi1·e ea:ceptie onzeke1· laat (1). (Wet 
van 23 December 1946, art. 20, par. l.) 

2o Mist feitelijlce gmndslag, het middel 
de duiste1·nis of du.bbelzinni{flWid aan
klagencl van cle motieven van een arrest 
van cle Raacl van State, clat een te{fen 
een verzoelc om nietigve'flclaTin,q opge
woTpen cleclinatoire ea:eeptie afw·ijst, 
wanneer die motieven met voldoende 
duiclelijlclwicl de reaenering aantonen 
waantit het dispositief weTd a.f{feleid. 
(Wet van 23 December 1946, art. 19.) 

3° Doo·r de op1·ichting van cle 01·cle cle1· 
geneesheren heeft de wet het Tca1·alcter 
van algemeen belang van de tucht in het 
beroep van de {feneeshe·ren erlcend en 
deze buiten het gelii.ed van de pa1·ticu
li-ere ove·reenkomsten gestelcl. (Wet van 
25 Juli 1938, art. -!.) 

4° De horJe mad van cle Onle der genees-
1w1·en is .een overheicl; hij is geen 1·ech
terlijk colle{fe. (Wet van 25 Juli 1938, 
art. 10.) 

5° Wanneer de Raad va.n Stnte, a.lhoewel 
een decl-lnatoi-re ea:ce11tie tegen het ver
zoek om nietigverklaring wenl op,qewor
pen, de akte van een overheid nietig 
ve1'lclaard heeft, zon het Hot het mid
del, hieruit genomen dat die ove1·heid 
geen administratieve overheid is, slechts 
kunnen aannemen, indien de Raad van 
State, door cle niet·igverlclnrin,q zich 
cle bevoegclhe·id van een rechte1'lijk col
lege toegeeigend heeft, dom·dat hetzij 
de ove1·heicl wie·r alcte nieti{f were! ver
klaarcl zelve het Tcn1·akter van 1·echter
lij lee overhe·id heett, hetzij een 1·ech
terlijlce overheid de macht heett hare 
alcten nietig te verlclaren. (Wet van 
23 December 1946, art. 9 en 20, par. 1.) 

(1) Sic verbr., 11 Januari 1952 (zie boger, 
blz. 228; Bull. en PASIC., 1952, I, 248). 

6° Geen wetsbepaling verbiedt dat in bur
gerlijlce zalcen en inzalce van voo1·zie
ningen tegen de arresten vwn de Raad 
van State het ve1·zoelcschritt doo1· twee 
advocaten bij het H of van verb1·elcing 
ondertelcend worde, doch de aanlegger, 
die van dit recht gebruilc heeft gemaalct, 
moet, in geval van ve1·werping, veroor
deeld wo1·den tot al de lcosten, daarin 
begTepen die van de betelcening van rle 
memo1'ie in antwoord nan de tweecle 
z-ijnet· advocaten,. (Wet van 25 Februari 
1952, art. 9 en 15; wet van 23 December 
1946, art. 20, par. 1; besluit van de 
Regent van 23 Augustus 1948 tot vast
stelling van de formaliteiten en de ter
mijnen inzake voorziening tegen de 
arresten van de Raad van State.) 

7° In geval van verwe1·p-ing vnn een V001'· 
zien·ing tegen een an·est van de Raa.d 
van Stnte, vemordeelt het Hot n·iet tot 
fie vergoed·ing. (Wet van 4 Augustus 
1832, art. 58.) 

(ORDE DETI GENEESHETIEN, '1'. NATIONAAL VER
-BOND ·DER SOOIALIS'l'ISOHE MU'l'UALITEITEN EN 

DE Oii:SAH DE PAEPE KLINIEK.) 

ARREST (2). 

HET HOF, Verenigde kamers; - Gelet 
op het bestreden arrest, op 6 October 1951 
door de Raad van State, afdeling admi
nistratie, gewezen; 

Over het eerste middel : ~chending van 
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 4, 9, 
't9 en 20 van de wet van 23 December 1946 
houdende inrichting van een Raad van 
State, cloordat de Raad van State (afde
ling administratie waarbij door verweer
ders een verzoekschrift was aanhangig ge
maakt strekkende · tot nietigverklaring 
van de door de Hoge raad van de Orde 
der geneesheren opgestelde << Geneeskun
dige plichtenleercode ll, of subsicliair, tot 
afschaffing van zekere bepalingen van deze 
« code ll, en, anderzijds, tot uitspraak 
over een declinatoire exceptie welke 
aanleggers in verbreking in een regel
matige memorie van antwoord tegen 
het verzoekschrift hadd(m opgeworpen, 
en welke was afgeleid nit het bestaan 
van een « parallel beroep ll dat de per
sonen op .welke de Plichtenleercode van 
toepassing is in laatste aanleg v66r het 
Hof van verbreking kunnen instellen, de 
aldus opgeworpen exceptie heeft afgewe
zen en zich bevoegd verklaard heeft om 
kennis te nemen van de eis, om de reden 
« dat de beslissingen genomen op de bij 
artikel 11 van de wet van 25 Juli 1938 

(2) Zie conclusie van de H. procureur-gene
raal Cornil onder het arrest in Btl/l. en PAsrc., 
1952, I, 46:1 
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opengestelde beroepen enkel jegens de in 
de zaak betrokken personen uitwerking 
neb ben; dat het ter bevoegdheid staat van 
de Raad van State te beslissen of de Hoge 
raad van de Orde der geneesheren, door 
het uitvaardigen van de Geneeskundige 
plichtenleercode waarvan de bepalingen 
e·rga o-mnes toepasselijk zijn, binnen de 
grenzen is gebleven van de macht waar
mede hij bij artikel 10 van de wet van 
25 Jl1li 1938 werd bekleed ll, doordat deze 
dnistere en dubbelzinnige motieven niet 
toelaten de reden te onderscheiden en, a 
joTtio1·i, te beoordelen waarom de Raad 
van State zich bevoegd heeft bevonden en 
geacht heeft dat de eis niet binnen de be
voegdheid van de rechterlijke macht viel, 
en doordat het bestreden arrest dus in dit 
opzicht niet wettelijk met redenen is om-
kleed · · 

A. Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerders opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het middel aan het ar
rest aileen de vorm verwijt waarin het 
over de declinatoire exceptie nitspraak 
heeft gedaan, dan wanneer de bevoegd
heicl van het Hof bij artikel 20, lid 1, van 
de wet van 23 December 1946 tot het on
derzoeken van de grond van de beslissing 
over de declinatoire exceptie wordt be-
perkt : . 

Overwegende dat het Hof, door de wet 
die de Raad van State opricht geroepen 
om censuur over de arresten van dit hoog 
administratief rechtslichaam nit te oefe
nen in de mate waarin zij, door afwijzing 
van een declinatoire exceptie of weigering 
van kennisname van de eis, de grondwets
of wetsbepalingen zonden · schenden waar
bij de grenzen van de bevoegdheden van 
de rechterlijke colleges zijn bepaald, geen 
middel vermag af te wijzen gesteund 
hierop dat het wegens de dnisterheid of 
de dubbelzinnigheid van de motieven van 
het bestreden arrest niet in staat is de re
den te onderscheiden waarom de Raacl 
van State over de cleclinatoire exceptie 
afwijzend lleeft bescllikt of geweigerd 
heeft van de eis kennis te nemen en het 
aldus in de onmogelijkheid gesteld wordt 
zijn controle nit te oefenen; 

B. Over het middel : 
Overwegende dat bij de Raad van -State 

(afcleling administratie) een verzoek
schrift aanhangig wercl gemaakt waarbij 
verweerders om gehele of gedeeltelijke 
nietigverklaring van de door de Hoge raad 
van de Orde der geneesheren opgestelde 
Geneesknndige l'lichtenleercode v_erzoch
ten; 

Overwegencle dat aanlegger daartegen 
een declinatoire exceptie opwierp, afgeleid 
uit het bestaan van een « parallel be
roep ll dat in geval van vergissing voor de 
persunen ov welke de Plichtenleercode 
yan toevassing is, openstaat, om zich 

recht te laten wedervaren door de tucht
raden van de Orde, welke onder het toe
zicht van het Hof uitspraak doen; 

Overwegende clat aanlegger in deze de
clinatoire exceptie staande hield dat dit 
beroev v66r de tuchtraclen en, ten slotte 
v66r het Hof van verbreking, hetzelfde 
belang had als het bij de Raad van State 
aanhangig beroep ; 

Overwegende clat in zijn antwoorcl het 
bestreden arrest de verschillende gevol
gen laat blijken van het beroep in rechte 
waarop aanlegger zich beriep, en van 
het aan de Raad van State onderwor
pen administratief beroep ; 

Dat enerzijds het arrest, na er op te 
hebben gewezen dat het beroep in re~hte 
« het bij artikel 11 van de wet van 25 Juli 
1938 omschreven beroep is ll, dit wil zeg
gen, volgens dit artikel een beroep waar
door een uitspraak over de toepassing van 
de regelen van de Geneesknndige plichten
leer op een bepaald geval wordt nage
streefd, er op wijst dat dit beroep « enkel 
jegens de in de zaak betrokken perso
nen ll, gevolg heeft, hetgeen betekent dat 
het nut van dit beroep tot een bepaald 
geval beperkt is ; 

Dat het arrest anderzijds vaststelt dat 
het bij de Raad van State aanhangig 
administratief beroep, ten doel heeft nit
spraak te doen vellen over de wettelijk
heid van de uit kracht van artikel 10 van 
de wet van 25 .Juli 1938 door de Hoge 
raad van de Orde der geneesheren o])ge
stelde cc Geneesknndige plichtenleercode ll, 
waarvan de bepalingen erga omnes toe
passelijk zijn; dat het door deze vaststel
ling onderstreept dat dit beroep noodza
kelijk tot een beslissing van algemeen be
lang aanleiding geeft; 

Overwegende dat door deze beschouwin
gen het bestreden arrest in het licht stelt 
dat deze beide beroepen niet dezelfde 
draagwijdte hebben; dat door het eerste 
alleen het niet toepassen op een bepaald 
geval van de Geneeskundige plichtenleer
code wordt beoogd, terwijl het tweede de 
nietigverklaring van deze code zelf be
doelt; clat het dienvolgens vaststelt dat 
het beroep in rechte waarop aanlegger 
zich beriep, ten opzichte van het bij de 
Raad van State aanhangig administra
tief beroep niet als een cc parallel beroep ll 
mag worden beschouwd; 

Dat daarnit volgt dat de motieven waar
tegen het micldel opkomt vrij zijn van 
dui.sterlleid of tlubbelzinnigheid; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist· 1 

Ov~r het t~eede middel : schending van 
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 4, 9, 
19 en 20 van de wet van 23 December 1946 
tot oprichting van een Raad van State, 
doordat de Raad van State (afdeling ad
ministratie), waarbij door verweerders in 
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verbreking een verzoekschrift was aan
hangig gemaakt welke hem verzocht de 
nietigheid van de door de Hoge raad 
van de Orde der geneesheren opgestelde 
Geneeskundige plichtenleercode uit te 
spreken, of subsidiair de afschaffing van 
zekere · bepalingen van deze Code te ge
lasten, door de memorie van antwoord van 
aanleggers in verbreking,. uitgenodigd, 
anderzijds, om zich onbevoegd te verkla
ren om reden dat noch de Orde der ge
neesheren, noch de Hoge raad van deze 
Orde administratieve overheden zijn waar
van de handelingen onder de rechtsmacht 
van de Raad van State zouden vallen, 
hetgeen insluit dat de betwistingen be
treffende deze handelingen integendeel uit
sluitend tot de kennisneming van de 
rechtbanken van de rechterlijke macht 
behoorden, beslist zonder overigens deze 
beoordeling genoegzaam naar recht te 
rechtvaardigen, dat de Hoge raad van de 
Orde der geneesheren een administratieve 
overheid uitmaakt, en zich dientengevolge 
bevoegd verklaart om van de eis kennis te 
nemen, dan wanneer noch de Orde der 
geneesheren, noch de Hoge raad van de 
Or de der geneesheren onder de bij arti
kel 9 van de wet van 23 December 1946 
vermelde administratieve overheden kun
nen aangerekend worden, vermits zij niet 
met enig deel van de nationale souvereini
teit zijn bekleed, in genen dele met de 
administratieve hierarchie verbonden zijn, 
er voor hen op geen begroting gelden wor
den voorzien en zij in werkelijkheid een 
!outer beroepsorganisme uitmaken het
welk aan 's lands bestuur vreemd is : 

Overwegende dat het middel enkel zou 
gegrond zijn indien, gesteld dat de Hoge 
raad van de Orcle der geneesheren geen 
administratieve overheid zou zijn, daar
uit zou voortvloeien dat een · rechterlijk 
college de macht zou hebben de door voor
melde raad opgestelde Plichtenleercode 
nietig te verklaren; 

Overwegende dat de wet van 25 Juli 
1938 tot oprichting van de Orde der ge
neesheren het karakter van algemeen nut 
erkend heeft aan de tucht in het beroep 
van de geneesheren en deze buiten het 
gebied van de particuliere overeenkomsten 
heeft gesteld; dat deze wet, benevens de 
lichamen aan wie het toepassen van de 
tuchtregelen op particuliere gevallen is 
opgedragen, bij artikel 10 een Hoge raad 
van de Orde heeft ingesteld, in de samen
stelling waarvan de Regering· deel neemt; 
dat zij aan deze Hoge raad de opdracht 
heeft toegewezen voormelde regelen vast 
te stellen en elke maatregel te treffen die 
tot het volbrengen van de taak welke zij 
opleggen noodzakelijk mocht blijken; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
Hoge· raad een overheid is en dat hij als 
dusdanig de Geneeskundige plichtenleer-

code opgesteld heeft; dat hij geen rechter
lijk college is aangezien zijn bevoegdhe
den van die der rechterlijke colleges ver
schillen; 

Overwegende derhalve dat geen rechter
lijk college de macht heeft om de Genees
knndige plichtenleer nietig te verklaren 
en dat het middel naar recht faalt; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot al de kos
ten; zegt dat er geen grond is om de ver
oordeling tot de vergoeding uit te siJl·e
ken daar de materie vreemd is aan het 
toepassingsgebied van de wetsbepalingen 
waarbij deze vergoeding ingevoerd werd. 

26 Maart 1952. - Verenigde kamers. -
Voo1·zitte·r, H. Louveaux, eerste voorzit
ter. - Verslaggever, H. Giron!. - Geli.ilc
luidende conclu.sie, H. Leon Cornil, pro
cureur-generaaL - Pleite1·s, HH. DeJa
croix, Van Ryn en Simont. 

1• KAMER. - 27 Maart 1952 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHIL WAARVAN 
HET BESTAAN DOOR HE'l' AKKOORD 'l'USSEN 
PARTIJEN UITGESLOTEN WORDT. - MET BE'l' 
GEBIEDEND RECHT NIE'J? STRIJDIG AKKOORD. -
RECHTER NIE'l' VERMOGEND BET GESCHJL IN 
BEHANDELING TE NEMEN. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN \'ERSCHULDIGJ) 
GELOO~·. BURGERLI.TKE ZAKEN. 
HUISHUUR. - DAGVAARDING EN CONCLUSIES 
DE EIS DUIDELIJIC S'l'EUNEND 0? DE ALINEA 5 
VAN ARTIKEL 10 VAN DE BIJ BESLUIT VAN 
31 JANUARI 1949 SAMENGEORDENDE WETTEN. 
- VONNIS Zl.JN DISPOSITIEF RECHTVAARDI
GEND DOOR DE BESCHOUWING DAT DE EIS 
0? DE ALINEA 4 VAN BOVENGEMELD ARTIKEL 
IS GEGRONll. - SCHENDING VAN HET AAN DE 
AK'l'EN VERSCHl'LDIGD GELOOF. 

1° De rechter over de g·rond vennag niet 
een ,qeschil ·in behandeli-ng te nemen, 
waarvan het bestaa-n door een tu.ssen 
partijen bij oonolusies vastgesteld alc
lcoord, dat niet met enige bepaling van 
gebiedend 1·eoht st1·ijdig is, ttitgesloten 
wo1·dt (1). 

2° De 1·eohter sohendt het aan de dagvaa?·
d·ing en aan de oonolusies ve1·sohttlcligd 
geloof wannee1· het dispositief va.n zijn 
vonnis hie1·op stettnt dat de v66T hem 
aanhang·ige eis de alinea 4 van a1·tikellO 
van de wetten, houdende uitzonde-rings
bepaUngen inzalce huishum·, samengeo?·
dend b-ij beslttit van de Regent van 

(1) Zie nota onder het arrest in Bull. efl 
PASlC., 1952, I, 473. 
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31 Januari 1949, tQt gmndslag heett, dan 
wanneer uit de bewoo1·dingen van de 
da_qvaaTding en de concl~tsies cMtideUjlc 
blijlct dat de eis niet op de al'inea 4, 
maaT op de alinea 5 van boven.qemelde 
wetten ntst. 

(COUNE, T. FERKE'r.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 Maart 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel· : schencling van 
artikelen 1319, 1320, 1322, 1356 van het 
Burgerlijk vVetboek; voor zoveel als no
dig van artikelen 4 en inzonderlleid 4, 
lid 1, en 5, 41, 43 en inzonderheid, 43, 
alinea 1, van de wetten houdende uitzon
deringsbepalingen in zake huishuur, · sa
mengeordend bij besluit van de Regent 
van 31 Januari 1949, 1 en 5 van de wet 
van 31 Mei 1949 tot wijziging van de wet
ten houdende uitzonderingsbepalingen in
zake huishuur, 97 van de Grondwet, door
dat, om het middel af te wijzen hetwelk 
door aanlegster hieruit werd afgeleid dat 
het geregistreerde huurcontract in 1935 
was tot stand gekomen tussen haar en 
verweerster welke gerechtelijk van goede
ren gescheiden is, dat het goed tot het 
drijven van handel werd verhum·d, dat 
verweerster !mar handel en bijgevolg het 
genot van de verlenging met schending 
van artikel 5 van bovengemelde wetten 
aan haar man heeft overgemaakt, en om 
te beslissen dat het genot van de wette
lijke verlenging aan verweerster niet mag 
onttrokken worden, zulks bij toepassing 
van artikel 43 van dezelfde wetten, het 
bestreden vonnis er op wijst dat in het 
litigieuze hum·contract de echtgenote Fer
ket niet als enige handelende partij is op
getreden, vermits nit het lid 3, bladzijde 2, 
van de huurakte blijkt dat de echtgenoot 
Ferket, evenals zijn echtgenote welke 
het contract ondertekend heeft, een ver
bintenis heeft onderschreven welke op 
hem persoonlijk rust; ... dat nit de inhoud 
clezer beschikking blijkt dat de echtgenoot 
van de geintimeerde een huurderverbinte
nis heeft onderschreven welke voortvloeit 
nit de wet en de gewoonten en gebruiken 
waaraan de partijen zich hebben gedra
gen; clat de echtgenoot Ferket, niette
genstaande de betiteling van het huurcon
tract, persoonlijk huurder van appellante 
is, ook al zijn zijn particuliere verbinte
nissen minder uitgebreid dan die zijner 
echtgenote, huurster zoals hijzelve huur
cler is; ... dat het ingeroepen artikel 5 in 
onderhavig geval niet van toepassing is, 
naardien de geintimeerde aan haar echt
genoot geen huurrecht heeft kunnen over
maken vermits hij zelf er van houder 

was, dan wanneer : 1 o dergelijke motie
ven het gelo.of schenden hetwelk client ge
hecllt aan de conclusien van verweerders 
en aan de gerechtelijke bekentenis welke 
daarin was vervat, aangezien verweerders 
bij conclusH!n niet betwist hadden dat 
verweerster de enige huurster was en 
zulks zelf hadden erkend door om buiten
gedingstelling van de ech tgenoot Fer ket te 
verzoeken in de volgende bewoordingen : 
« Overwegende dat de geintimeerde gerech
telijk van goederen gescheiden is; dat zij 
aileen het is die het litigieuze goed tot 
het drijven van haar handelszaak heeft 
gehuurd ; ... dat haar man ... in deze om
standigheden bniten het geding dient 
te worden gesteld ll (schending van arti
kelen 13W, 1320, 1322, 1356 van het Bur
gerlijk Wetboek); 2° deze motieven in 
elk geval de vermeldingen van het hum·
contract van 1 Mei 1935 schenden, vermits 
dit contract luidens de betiteling er van, 
met << Mevrouw Ferket-Deleener ll gesloten 
werd; dat, behalve in het door het 
vonnis bedoeld beding waarin een !ou
ter materN!le vergissing werd begaan, 
er in het huurcontract voortdurend sprake 
is van de << lmurster ll ; dat ten slotte ver-. 
weerder het huurcontract enkel voor mach, 
tiging door de man heeft ondertekend ; 
(schending van dezelfde bepalingen, op 
artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek 
na) ; dat bovendien de rechters over de 
grond, om hun beslissing met redenen te 
omkleden daarenboven clienden te bepalen 
of de echtgenoot Ferket, door het. huur
contract enkel « voor machtiging door de 
man ll te ondertekenen, al dan niet huur-· 
der van het goed was geworden en waar
om hij het zou geworden zijn (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat appellante, hier aan

legster, voor de rechter over de grond, bij 
conclusH!n staande hield dat het huurcon
tract tot stand kwam tussen haar en de 
geintimeerde, hier verweerster, welke ge
rechtelijk van goederen gescheiden is en 
dat het recht op het. genot, hetwelk aan
vankelijk bij overeenkomst, en vervolgens 
bij de wet was vastgelegd, deel uitmaakt 
van het eigen patrimonium van Rosalie 
Deleener; 

Overwegende dat de geintimeerde, hier 
verweerster, en voor zoveel als nodig, 
haar echtgenoot Fran(;ois Ferket, ant
woordden: 

« Overwegende dat geintimeerde ge
rechtelijk van goederen is gescheiden; dat 
haar man, de Heer Ferket, in deze om
standigheden buiten het geding client te 
worden gesteld ll ; 

Overwegende dat door deze conclusies, 
waarbij de omvang van de kennisneming 
van de rechter werd bepaald, niet betwist 
werd dat geintimeerde, hier verweer-
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Rt€r, de enige houdster van het hum·con
tract was; 

Overwegende dat de rechtbank dus zon
der het geloof, te schenden dat aan be
wuste conclusien diende gehecht, niet ver
mocht een geschil in behandeling te nemen 
waarvan een tussen de partijen heersend 
akkoord dat met geen enkele bepaling van 
gebiedend recht strijdig is, het bestaan 
uitsloot; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

·Over het tweede :(Iliddel : schending van 
artikelen 10, alinea 4 en 5, 41 van de wet
ten houdende uitzonderingsbepalingen in
zake huishuur, samengeordend bij besluit 
van de Regent van 31 Januari 1949, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, doordat, om de eis 
tot verhoging van de huurprijs met 
100 t. h. van de normale huurwaarde op 
1 Augustus 1939 af te wijzen welke eis 
luidens de dagvaarding van 26 November 
1947 « op de respectieve toestanden van 
de partijen >>, en luidens de conclusien van 
aanlegster op de staat van elke van de in 
de zaak betrokken partijen was gegrond, 
het bestreden vonnis besluit dat er geen 
Sf)rake kan zijn van een 70 t. h. te 
boven gaande verhoging, daar aanlegster 
er niet van laat blijken dat zij de bij de 
alinea 4 van bovengemeld artikel 10 om
schreven formaliteiten is nagekomen, dan 
wanneer deze bepaling betrekking heeft 
op de bekrachtiging waarvan het akkoord 
van de partijen om de huishuur met 
100 t. h. te verhogen afhankelijk is ge
steld, en dan wanneer het in onderhavig 
geval een op de alinea 5 van bovengemeld 
artikel 10 steunende eis tot verhoging 
gold, waaruit volgt dat het vonnis boven
dien het geloof heeft geschonden hetwelk 
zo aan de dagvaarding van 26 November 
1947 als aan de conclusien van aanlegster 
client gehecht, en het niet wettelijk met 
redenen is omkleed (schending van arti
kelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat door dit middel tegen 
het vonnis wordt aangevoerd dat het be
slist heeft dat de aangevraagde huurprijs
verhoging 70 t. h. niet mocht te boven 
gaan, daar aanlegster er niet van laat 
blijken dat zij de formaliteiten omschre
ven bij alinea 4 van bovengemeld ar
tikel 10 van de wetten houdencle uitzon
deringsbepalingen inzake huishuur, sa
mengeordend bj besluit van de Regent van 
31 .Januari 1949 is nagekomen, dan wan
neer deze bepaling betrekking heeft op de 
bekrachtiging waarvan het akkoord van 
de partijen die de huurprijs met 100 t. h .. 
willen verhogen, afhankelijk is gesteld en 
dat, in onderhavig geval, de verhoging op 
alinea 5 van het meervermeld artikel 10 
gegroml was ; 

Overwegende dat verweerster, ter be-

antwoording van deze bewijsvoering 
staande houdt dat alinea 5 van artikel 10 
in de dagvaarding niet werd ingeroepen 
en dat noch de billijkheid, noch de onder
scheiden toestanden van partijen bij 
de conclusien naar voren gebracht wer
den; dat de rechter bijgevolg te recht 
menen mocht dat aanlegster enkel de toe
passing van alinea 4 van artikel 10 na
streefde; 

Overwegende echter dat de dagvaarding 
enerzijds « de onderscheiden toestanden 
van partijen >> ,naar voren brengt, en laat 
gelden dat « verzoekster een weduwe is >> 
en dat « de gedagvaarde aan het hoofd 
staat van een bloeiende handelszaak », 
hetgeen « aan verzoekster toelaat aan te 
vragen dat de J:iuurprijs op 100 t. h. worde 
vastgesteld >> ; 

Overwegende anderzijds dat aanlegster 
in de door haar v66r de rechter in hoger 
beroep genomen conclusien opnieuw op 
« de staat van elke der partijen >> steunde; 

Overwegende eindelijk dat verweerster, 
bij conclusien de twee bewijzen nader om
schrijvend welke, naar zij meende, aan
legster behoorde te leveren om de inwil
liging van haar vordering te bekomen, 
staande houdt dat Anna Ooune client te 
bewijzen « allereerst dat de billijkheid 
een huurprijsverhoging vergt en, daaren
boven, dat zij economisch zwak is >>; dat 
van mening zijnde dat dit tweevoudig be
wijs niet is bijgebracht, zij de rechter ver
zoekt voor recht te zeggen dat noch de 
billijkheid, noch de respectieve toestanden 
van partijen een 70 t. h. overschrijdende 
huurprijsverhoging rechtvaardigden; 

Overwegende dat uit deze onderscheiden 
g·egevens duidelijk blijkt dat aanlegster 
haar vordering op een interpretatie naar 
billijkheid van de wederzijdse toestanden 
van partijen en niet op een· tussen dezel
ven tot stand gekomen akkoord gesteund 
heeft; 

Overwegende dat het geen twijfel lijdt 
dat de eis op alinea 5 van artikel 10 van 
de samengeordende wetten is gegrond ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zodus met schending van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen op de eis van 
aanlegster afwijzend heeft beschikt; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het over 
de tussenvordering van verweerster uit
spraak heeft gedaan; beveelt dat onder
ha 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 de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
ve.roordeelt verweerders tot de kosten met 
inbegrip van die van de uitgifte van het 
vernietigd vonnis; verwijst de zaak naar 
de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. 
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27 Maart 1952. - 1• kamer. - VoorzU
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Demoulin. - Gelijlcl1:.-i
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit deTer
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
te7·s, HH. Simont en della Faille d'Huysse. 

I e KAMER. - 27 Maart 1952 

1 o F AILLISSEMENT. - GERECHTELIJK 
AKKOORD. - INDIENEN VAN EEN VERZOEK TOT 
m;RECHTELIJK AKKOORD. - UITWERKINGEN. 

2° F AILLISSEMENT. - GERECHTELIJK 
AKKOORD. - INDIENEN VAN EEN VERZOEK TOT 
GERECHTELIJK AKKOORD. - SAMENLOOP ON
DER AL DE NIET BEVOORRECHTE SCHULDEISERS 
Y AN DE VERZOEKER VAN HET GERECHTELIJK 
AKKOORD. 

3° VERKOOP. - VERKOOP ME'l' TEHMI.TN. -
ROEHEND GOED. - GOED IN HET BEZI1' VAN DE 
KOPER GESTELD. - 0NTBINDING VAN DE VER
KOOP NA HE'l' INDIENEN, DOOR DE KOPER, VAN 
EEN VERZOEK TOT GERECHTELIJK A_KKOORD. 
- KAN NIET AAN DE SCHULDEISERS VAN DE 
KOPER TEGENGEWORPEN WORDEN. 

4° GEREOHTSKOSTEN. - VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- VERBREKING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - VEROORDELING 
VAN DE YERWEERDER TOT DE KOSTEN. - DE 
KOSTEN VAN RET GEDING VOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND ZIJN DAABIN NIET BEGREPEN. 
-· DE KOSTEN VAN DE UI'l'GIFTE VAN DE BE
STREDEN BESLISSING ZIJN DAARIN llEGREPEN, 
W ANNEER DE AANLEGGER DIE UITGIFTE HEEF'l' 
MOETEN f,ICHTEN. 

1° Ene·rz·ijds, tt-it het indienen vwn een 
vemoelc tot het belcomen van een ge
~·echtelijlc alclvoord volgt van reohts
wege voo1·lopige sohoTs·ing, ten vooTdele 
van de sohnldenaa1·, van om het even 
wellce lateTe daden van ttitvom"ing en, 
(tnderz·ijds, wijl de 1·echtspleging tot het 
belcornen van (lit alclcoord hangend is, 
lean de schnldenaar noch ve1·vreemden, 
noch met hypotheelc bezwaren, noch zich 
zondeT ma.ohtiging van de 1·eohte1·-corn
m·issaris verbinden (1). (Op 25 Septem
ber 1946 samengeschakelde wetten, arti
kel 5 en 11.) 

2" H et imlienen van een verzoelc tot het 
belcomen van een ge1·echtelijk aklcoo1·d 
brengt een samenloop tot stand onder 
nl (le niet bevoo?Yeohte schttldeisers 
van de ve1·zoelcer van het gereohtelijlc 
alclcoo1·d (2). 

3" ·wannee1· de ontbinding, wegens wan
betal-ing van de prijs van de verlvoop 

(1} (2) en (3) Zie conclusie van de H. eeTste 
advocaat-geneTaal Hayoit de Termicour~ en de 
erin aangehaalde veTwijzingen in Bull. en 
PASIC., 1952, I, 475. 

met teTmijnen ter afbetaling van een 
merend goe(l, flat in bezit van de leaper 
gestelcl wercl, slechts gesohieclt na het 
inclienen, floor cle leaper, van een ver
zoelc tot het belcomen van een ge1·eohte
Ujlc alclcoorcl, lean zij niet aan anclm·e 
sohttlcleisers van cle lcope1· clan cle ve1·
lcope1· tegengew01·pen worclen (3). 

4° W anneer een voo1·ziening in bttr_qe!'lijlce 
zalcen aangenomen worat, beg1'ijpen cle 
lcosten waa1·toe cle verwee1·cler floor het 
Hot wo1·clt veT007'cleelcl die niet van het 
[!eclin_q vu61· cle reohter oveT cle grand; 
zij begrijpen sleohts cle lcosten van de 
uitgitte van de bestreden beslissing in
clien cle aanlegge1' (lie uitgifte heett be' 
hoeven te liohten opclat z·ijn voorzie
n·in_q ontvanlcelijlc zij (4). 

(TASIAUX, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
(( BANQUE DE RRUXELLES >>.) 

ARBEST. 

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

Over het enig middel : schending van 
artikelen 7, 8, 9 en 20, inzonderheid 20-5° 
van de wet van 16 December 1851 waarbij 
in de vervanging werd voorzien van de 
bepalingen van titel XVIII van het derde 
boek van het Burgerlijk Wetboek over de 
voorrechten en hypotheken, van artike
len 5, 11 en 29 van de wetten op het ge
rechtelijk akkoord, samengeschakeld bij 
besluit van de Regent van 25 September 
1946, van artikelen 6, 1107, 1134, 1135, 
1165, 1183, 1184, 1654, 1656 en 1657 van het 
Burgerlijk Wetboek en van artikelen 97 
van de Belgische Grondwet, doordat het 
bestreden arrest verklaard heeft dat de 
ontbincling van de verkoop van autovoer~ 
tuigen welke in het bezit van de koper 
werden gestelcl en aan hem werden ver
kocht met termijnen ter afbetaling van 
een deel van cle prijs en ter overdraging 
van de eigendom, aan andere schuldeisers 
dan de verkoper kon tegengeworpen wor
den alhoewel de ontbinding, welke tot ten
uitvoerbrenging van een uitdrukkelijk 
scheidsrechterlijk becling van ontbincling 
van rechtswege ten voordele van de ver
kopei· werd teweeggebracht na het indie
nen door de koper van een verzoek tot 
het bekomen van het gerechtelijk akkoord 
had plaats gevonden, en dienvolgens er
kend heeft dat verweerster in verbreking, 
die ten belope van het bedrag van het 
saldo harer schuldvorclering in de rechten 
van cle verkoper was getreden, gerechtigd 
was in cle prijs opgebracht door cle tegelde-

(4) Zie verbr., 20 December 1951, twee arres
ten (zie hoger, biz. 190 en 192; Bull. en PASIC., 
1952, I, 207 en 209, en nota's 2 en 3, biz. 207). 
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making van bewuste voertuigen door de 
commissarissen en vereffenaars van het , 
akkoord, en in clier voege heeft beslist 
ofschoon het in principe aangenomen 
heeft dat de bedingen waarbij de over
dracht van de eigendom wordt geschorst 
€n aan de verkoper het recht wordt toege
kend de verkoop te verbreken en de op 
termijnbetaling verkochte voorwerpen op 
te eisen, niet tegengeworpen kunnen wor
den aan de schuldeisers van de in het be
zit gestelde koper met dewelke de verko
per in samenloop is, voorwendende dat de 
eis tot het gerechtelijk akkoord de samen
loop van de sclmlueisers niet automatisch 
zou veroorzaken, dan wanneer de samen
loop van de schuldeisers ten aanzien van 
de zich in llet patrimonium van hun 
schuldenaar bevindende goederen tot 
stand komt ten uage van het indienen 
van het verzoekschrift ·tot bekoming van 
het gerechtelijk akkoord ten gevolge van 
de voorlopige scllorsing van alle nadien te 
verrichten daden van uitvoering welke 
ten voordele van de sclmldenaar wordt af
gekondigd alsmede ten gevolge van het 
aan dezelve opgelegde verbod te ver
vreemden, met een hypotheek te bezwaren 
of zich zonder de machtiging van de rech
ter-commissaris te verbinden, wijl de pro
cedure tot het bekomen van het akkoord 
hangend is, en llet werkelijke bestaan ont
kennend van de door nanleggers in verbre
king ingeroepen snmenloop, om de ter zake 
niet dienenu en naar recllt verkeerde rede
nen dat de wetgeving over llet gerechtelijk 
.akkoord geen met artikel 546 van de wet 
van 18 April ·1851 over llet faillissement 
overeenkomende bepaling zou bevatten, 
dat het verricllten van llandelingen tot 
bewaring gedurende de procedure tot het 
bekomen van het gerechtelijk · akkoord de 
schuldeisers zou geoorloofd blijven, dat 
het verzoek om een akkoord de rech
ten en vorderingen van de schuldeisers 
die een ontbindende rechtsvordering heb
ben niet schorst en dat de samenloop van 
de schuldeisers noodzakelijk de vordering 
van twee of meerdere schuldeisers op 
lletzelfde bepaald voorwerp zou onder
stellen : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
lleid, door verweerster opgeworpen en af-

Jgeleid hieruit dat artikel 20-5° van de 
hypotheekwet enkel betrekking heeft op 
de vordering tot ontbinding welke op wan
betaling van de prijs steunt, en dat der
halve dit artikel ten deze niet toepasse-
1ijk is op de ontbinding van de verkoop 
in zover deze .wegens niet-nakoming van 
de contractuele verplichtingen van verze
kering en onderlloud van de vrachtwagens 
zou uitgesproken worden : 

Overwegenue dat de aard van de prijs 
niet door de wet is bepaald, dat niets ver
·OOrlooft te besluiten dat de prijs noodza-

kelijk · in specHln dient te worden vastge
steld; dat hij ook in andere prestaWln, 
mag bestaan; 

Overwegende dat in onderhavig geval de 
bij de overeenkomst ten laste van de ko
per gelegde prestatien, zijnde behalve de 
storting van zekere sommen, het betalen 
van premien voor de verzekering en llet 
onderllouden van de vrachtwagens, de 
door de verkoper aangegane verplichting 
de eigendom van ue vrachtwagens over te 
dragen tot oorzaak lladden; dat zij dus 
de aankoopprijs er van vertegenwoordig
den; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
derhal ve niet kan worden aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat, naar luid van artike

len 5 en 11 van de sarp.engeschakelde wet
ten betreffende het gerechtelijk akkoord, 
enerzijds, nit het lndienen van het ver
zoek van rechtswege ten voordele van de 
schuldenaar voorlopige schorsing volgt, 
van om het even welke latere daden van 
uitvoering en, anderzijds, wijl de rechts
pleging tot het bekomen van het gerechte
lijk akkoord hangend is, de schuldenaar 
niet kan vervreemden, noch met hypo
theek bezwaren, noch zich zonder machti
ging van de rechter-commissaris verbin
den; 

Dat uit deze bepalingen voortvloeit dat 
de wet de goedei·en welke zich in het pa
trimonium van de schuldenaar bevinden 
en het gemeenschappelijk panel van zijn 
schuldeisers uitmaken, met een alzo om
schreven onbeschikbaarheid treft, dat 
deze beperkingen bewijs leveren van 
de wil van de wetgever de beschikkings
handelingen van de schuldenaar en de 
door afzonclerlijke niet bevoorrechte 
schuldeisers aangebrachte rechterlijke ei
sen tegen te gaan, zodat iedere regeling 
ten voordele van een hunner waardoor het 
aandeel van de anderen geringer zou ko
men te zijn belet zou worden, dat aldus 
met het oog op de gelijkmatige oplossing 
van het. akkoord onder schuldeisers een 
samenloop tot stand wordt gebracht ten 
dage zelf van het indienen van het ver
zoek; 

Overwegende dat, vermits ter zake llet 
verzoek op 12 Maart 1946 werd ingediend, 
de samenloop van de schuldeisers op de 
goederen van de schuldenaar reeds be
stond voor de ontbinding van de verkopen 
welke tussen de partijen op 2± April 1948 
werden gesloten: 

Dat dienvolgens bedoelde ontbinding 
niet aan de schuldeisers kon tegengewor
pen worden; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat aanleggers conclude
ren tot de veroordeling van verweerster 
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tot de kosten van' · « de vernietigde aan
Ieg )) ; dat er grond is om deze eis af te 
wijzen om de redenen, enerzijds, dat het 
aan bet op verwijzing kennisnemende 
rechtscollege beboort een beslissing nopens 
deze kosten te treffen, en, anderzijds, 
dat aanleggers geen uitgifte van het ver
nietigd arrest hebben behoeven te lichten, 
maar bet afschrift van het arrest overge
legd hebben welke hun werd'.b~tekend; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveei het 
verklaard heeft dat de uitgesproken ont
bindingen aan de schuldeisers van Ta
siaux kunnen· tegengeworpen worden, dat 
bet bevolen heeft dat de verkoopprijs van 
de twee vrachtwagens tot een zodanig be
drag als nodig is tot bet vereffenen van de 
aan verweerster verschuldigd blijvende 
saldo's dienen zal en dat het over de kos
ten uitspraak gedaan heeft; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Luik en dat er van melding zal 
worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt 
verweerster tot de kosten van bet geding 
in verbreking; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

27 1\'Iaart 1952. - 1• kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Gil·oul. - GeUjlclttidende 
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en Simont. 

1• KAMER. - 27 Maart 1952 

OVEREENKOMST. - ONTBINDING MET TOE
KENNING VAN SCHADEVERGOEDING. - 1\'IIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE SCHULDENAAR NIET 
IN GEllREKE WERD GESTELD. - l\IIIDDEL DAT 
NIET VOOR DE EERSTE MAAL V66R HET HOF 
KAN OPGEWORPEN WORDEN. 

Kan niet voOT de eerste maal v661· het 
Hot opgeworpen worden, het midclel 
h-ientit afrteleid dat de ontbinding van 
een ove1·eenkomst, met toelcenning van 
schadevergoed·ing wegens gebreklcige 
tenuitvoerlegging of vertrq,ging in de 
tenuitvoerleggin,q, geen plaats mocht 
vinden zonder voo1·ajgaande ingebrelce
stelUng van de sclmldenaa1· (1). (Bur-

. gerl. Wetb., art. 1146 en 12.'!0.) 

(1) Verbr., 21 Maart 1912 (Bull. en PAsic., 
1912, I, 169); -raadpl. oak verbt., 20 Mei 1948 
(A1-r. Verb1·., 1948, blz. 278; Bull. en PAsrc., 
1948, I, 324). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « PRODUITS 
RE~'RACTAIRES DE FLORENNES )), T. ROSE.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 11.'!9; 1142, 
1146, 1147, 1149, 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest, 
ofschoon het vaststelt dat aanlegster de 
lignietlaag uitgeput heeft, de litigieuze 
overeenkomst verbreekt om de reden dat 
aanlegster een geringer aantal tonnen zou 
gedolven hebben dan zij beloofd had en 
de schadevergoeding bepaalt door te steu
nen hierop dat, indien aanlegster volgens 
het opgelegde tempo had gedolven, zij de 
exploitatie reeds einde April 1946 tot een 
einde zou hebben gebracht, waardoor het 
haar mogelijk zou zijn geweest de gehele 
opbrengst te verkopen, daar de kopers: 
toentertijd wegens de heersende brand
stoffenschaarste niet veeleisend waren, en 
hierop, met andere woorden, dat het na
deel bestaat in bet feit dat ligniet hetwelk 
niettegenstaande zijn middelmatige hoe
danigheid v66r April 1946 had kunnen 
worden verkocht, niet van de hand kon 
worden gedaan omdat bet te laat gedol
ven was geweest : 1 o zonder, al ware het 
bij verwijzing naar bet beroepen vonnis 
of naar het tussenvonnis van 2.'! Juli 
1948, het middel te beantwoorden dat door 
aanlegster bij conclusies hieruit werd 
afgeleid dat verweerder van Juni 1945. 
tot Juni 1947, dit is gedurende twee ja
ren, generbande reclamatie had uitge
bracht, wat er mede gelijkstond zich te 
beroepen op het uitblijven van een inge
brekestelling welke onontbeerlijk was om 
de ontbinding van de overeenkomst als
mede de toekenning van schadevergoeding 
wegens verti·aging in de tenuitvoerlegging 
te rechtvaardigen, waaruit volgt dat 
het bestreden arrest niet wettelijk met 
redenen omkleed is (schending van arti-
kel 97 van de Grondwet); 2° dan wannee1· 
de ontbinding in rechte van een overeen
komst en de toekenning van schadever
goeding wegens vertraging in de tenuit
voerlegging niet mogen plaats vinden zon
der voorafgaancle ingebrekestelling van de 
schulclenaar noch, a to1·tio1'i, wanneer, zo
als in onderhavig geval, de schnldenaar 
zi.in verplichting is nagekomen vooralee1· 
hij in gebreke was gesteld geweest (schen
ding van artikelen 11.'!9, 1142, 1146, 1149 
en 1184 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de zin en de draag

wijdte welke door het middel aan de door 
aanlegster v66r het Hof van beroep ge
nomen conclusien worden toegeschreve11 
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generlei staving vinden in de bewoordin
gen dier conclusies; 

Dat uit dezes tekst blijkt dat daarin 
·enkel op het uitblijven gedurende twee 
jaar van enige reclamatie door verweer
cler wenl gewezen ten einde er uit af te 
leiclen dat verweerder zelf de exploitatie 
van het ligniet door aanlegster normaal 
had geacht; clat het arrest de reden ver
meldt waarom deze gevolgtrekking on-
juist is; · ·' 

Overwegencle derhalve dat het eerste 
Qnderdeel van het middeJ feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle clat noch uit de vaststel

lingen van het arrest noch nit enig stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt clat aanlegster v66r de rechter over 
de groncl, tegen de eis tot ontbinding van 
de overeenkomst en tot toekenning van 
schadevergoeding het verweermiddel heeft 
opgeworpen hetwelk uit de niet vooraf
gaande in gebrekestelling afgeleid was; 

Dat daaruit volgt dat het tweede onder
deel van het micldel, hetwelk aan de open
bare orde vreemd is, nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Om deze reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweercler. 

27 Maart 1952. - 1e kamer. - VOOI'ZU

ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, H. Bareel. - Gelijlcllti
dende concl·zis·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste aclvocaat-generaal. - Ple·i
ters, H:fi. Simont en de Harven. 

le KAMER. - 27 Maart 1952 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- GEMACH'l'IGDE. GE
MEENSCHAPPELIJKE KAS VAN VERZEKERINGEN 
'I'EGEN ARBEIDSONGEVALLEN. - VOORZIENING 
OP VERVOLGING EN TEN VERZOEKE VAN DE BE
STUURDER. - VERWEERDER BETWISTEND DAT 
DE INDIENER VAN DE VOORZIENING DIE HOEDA
NIGHEID ZOU HEBBEN ·EN ZOU llELAST ZIJN O~I 
IN RECHTE OP TE TREDEN. - BEWIJS MAG 
BINNEN DE Bl.J ARTIKEL 17 VAN DE WET VAN 
25 FEBRUARI 1925 GESTELDE TERMI,JN GELE
VERD WORDEN. 

(1) Verbr., 25 Juni 1925 (Bull. en PAsrc., 
1925, I, 310) ; 3 December 1942 (ibid., 1942, I, 
303). 

(2) Verbr., 14 October 1948 (.1h-r. Ve•·br., 
1948, biz. 485; Bull. en PASIC., 1948, I, 562, en 
nota 1, biz. 563); 6 Juli 1950 (A1'1', Verbr., 
1950, biz. 712; Bull. en PASIC., 1950, I, 812). 

Nopens het onderscheid tussen arbeidsonge-

2~ ARBEIDSONGEV A,L. - BEGRIP. 
3o ARBEIDSONGEV AL. - PLOTSELINGE 

WERKING VAN EEN UITWENDIGE KRACHT. -
MOET NIET DE ENIGE OORZAAK. VAN HET ON
GEVAL ZIJN, 

1 o W anneer een voo1·ziening doo1· een ge
machtigde gemeenschappelijke kas van 
verzelce1'ingen tegen arbeidsongevallen 
ingesteld . wordt en de vm·weeTder de 
hoeddnigheid van de indiener van de 
voorziening en zijn macht om, namens 
de leas, in rechte op te treden betwist, 
vennag de aamlegste1· het bewijs van 
die hoedanigheid leveren doo1· overleg
ging, binnen de doo1· arUkel 17 van de 
wet vwn 25 Ji'ebr·uwri 1925 gestelde ter
mijn, van een uittreksel !tit het Staats
blad, dat de stat1ttenvan cle lca.s inhoi,dt 
en cle last{fevirng van de bestu.m·der be
paalt (1). 

2° Het a1·beiclson{!ev.al ·is, 11aar rle zin ·van 
de bij Tconinlclijk beslu.it van '%/ Septem
be,· 1931 samengeoTdende wetten, elke 
plotseUnge en a.bnormale geben1·tenis 
voortlco·nwnd van de plotselin,qe wer
k·ing van een ·uitwendige k•·acht in de 
loop en ter oorzalce van de nUvoering 
van het aTbeidscontract (2). 

3° Opdat een ongeval een aTbeidsongwl!al 
we.ze, nanr de zin van de bij Twninlclijlc 
besluit van 27 Septembe1· 1931 samen
geonlende wetten, is het niet ve·reist dat 
de plotselinge we,-Tcing van een ltitwen
di,qe lcmcht de enige oo·rzna.lc van het 
ongeval. weze~· het volstaat dat t1tssen 
deze we1·Tcin,q en het on.Qeval een oon:a.
lcelijlc, verband bestaat (3). 

(GEMEENSCHAPPELIJK FONDS VAN DE BOND DER 
BOUWBEDRIJVEN EN DER OPENBARE WERKEN, 
T. DELilECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 December 1949 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Charleroi ; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid, door eerste verweerster hieruit af
geleid dat aanlegster verklaart te hande
len op vervolging en ten verzoeke van 
haar bestuurder Leopold Maricot, dan 
wanneer het niet mogelijk is door enig 
bij de voorziening gevoegd stuk het be
staan en de geldigheid van die lastgeving 
na te gaan; 

Overwegende dat uit de stukken welke 

val en beroepsziekte, raadpl. DELARUWIERE en 
NA!IdJcHE, La •·eparation des dom.mages d:sul
tant des accidents du tmvail, 2' uitg., 1947, 
biz. 61. 

(3) DELARUWIERE en NHlECHE, biz. 107; 
verbr., 22 Janmiri 1931 (Bull. en PAsrc., 1931, 
I, 44) ; 30 November 1933 (ibid., 1934, I, 88). 
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door aanlegster ter staving van haar me
marie tot wederantwoord binnen de bij 
artikel 17 van de wet van 25 Februari 
1925 gestelcle termijn werden overgelegd 
blijkt dat de raad van beheer van aan
legster op 30 Septei!lber 1942 aan Leopold 
Maricot het ambt van bestuurcler heeft 
opgeclragen, en dat luiclens artikel 28 van 
de statuten van clit Genieenschappelijk 
Fonds welke in het Staatsblad van 24 Juni 
1911 wercleh bekencl gemaakt, de bestuur
cler met het instellen en het waarnemen 
van alle rechtsvorcleringen belast is ; 

Dat de groncl van niet-ontvankelijkheicl 
clerhalve niet kan worden aangenomen; 

Over het enig middel : scliencling van 
artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 9 van de wet van 
24 December 1903 betreffende de vergoe
cling van de schade voortspruitencle uit de 
arbeidsongevallen en wijzigencle wetten, 
samengeordend bij Koninklijk besluit van 
28 September 1931, cloordat het bestreclen 
vonnis, na te hebben vastgesteld : 1 o dat 
het slachtoffer, hetwelk ongeveer 1,70 m. 
groot was, aan veelvulclig voorkomeilde 
epilepsietoevallen onderhevig was (de 
vorige dag had het er drie gehacl) ; 2° dat 
de beerput waarin het verdronken is en 
waarin het volkomen onclergedompelcl 
werd gevonden van geringe afmetingen 
was, clat de vloeistoflaag slechts 50 cen
timeter dik was; 3° dat reclelijkerwijze 
client te worden aangenomen clat de val 
zich in de loop van een epilepsietoeval 
heeft voorgedaan, vermits een persoon in 
het bezit van al zijn vermogens zeker 
anders clan Momigny zou gereageerd heb
ben en een reflexbeweging tot afweer zou 
gemaakt hebben, zoals het uitstrekken van 
d~ armen naar voren, het momenteel op
houden te ademen en het zich vlug op
richten; 4° dat de arbeid waarmede Mo
migny doende was zijn a,anwezigheicl in 
de onmiddellijke nabijheid van de put 
waarin hij de dood heeft gevonclen nood
zakelijk maakte, dat het geen twijfel 
lijdt dat de beer welke hij daarin uitgoot 
een walgelijke Iucht afgaf welke een ge
zond persoon en, a fortiori, een epileptic 
cus, onpasselijk had kunnen maken, voor 
recht gezegd heeft dat de dood van Fran
(;ois Momigny, zoon van verweerster in 
verbreking, het gevolg is van een arbeids
ongeval, en aanlegster er toe heeft veroor
deeld aan eerste verweerster de wettelijke 
en vaste vergoedingen voorgeschreven bij 
de samengeordende wetten over de ar
beidsongevallen te betalen berekend op 
een jaarlijks basisloon van 35.000 frank 
met inachtneming van de omstandighede~ 
clat het slachtoffer op 26 jarige leeftijd is 
overleden en clat zijn moecler 53 jaar oucl 
is, dan wanneer het arbeidsongeval een 
plotselinge en abnormale gebeurtenis is 
welke in een uitwendige kracht haar oor
zaak heeft en uit het arbeidscontract 

voorkomt, dan wanneer volgel1s het von
nis de betreurenswaardige gebeurtenis 
welke de ondergang van Momigny is ge
weest, het gevolg was van zijn patholo
gische toestand, dan wanneer de val welke 
aan een epilepsietoeval kan worden gewe
ten geen arbeidsongeval is : 

Overwegende dat het · vonnis er zich 
niet bij bepaalt vast te stellen dat het 
slachtoffer zijn dodelijke val in de ]oop 
van een epilepsietoeval heeft gedaan; dat 
het er daarenboven op wijst dat de om
standigheden waarin het slachtoffer ar
beidde ten dage van zijn overlijden, welke 
omstandigheden van aard waren om zelfs 
een gezond arbeider onpasselijk te maken. 
het risico voor een ongeval waaraan het 
wegens zijn pathologische toestand bloot" 
gesteld was, verzwaard hebben · 

Dat uit deze vaststellingen blijkt dat, 
naar de souvereine beoordeling van de 
rechter, de ongunstige omstandigheden 
waarin het slachtoffer heeft moeten ar
beiden het zijn zelfcontrole heeft doen 
verliezen en een epilepsietoeval veroor
zaakt heeft; dat aldus een der oorzaken 
van de dodelijke val, zijnde een plotselinge 
en abnormale gebeurtenis, de schielijke 
werking is geweest van een uitwendige 
kracht die zich in de loop en ter oorzake 
van de uitvoering van het arbeidscontract 
heeft voorgedaan ; 

Overwegencle dat, opdat een ongeval 
een arbeidsongeval weze naar de zin van 
de bij koninklijk besluit van 27 Septem
ber 1931 samengeordende wetten, het niet 
vereist is hat de plotselinge werking van 
een uitwetidige kracht de enige oorzaak 
van het ongeval weze; dat het volstaat 
dat tussen deze werking en het ongeval 
een verband van oorzakelijkheid bestaat; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens eerste verweerster. 

27 Maatt 1952. - 1 e kamer. - V oorzit
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ferslag_qevet·, H. Vandermersch.- Gelijlc
ltt·idende conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1'8, HH. Resteau en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 28 Maart 1952 

1 o ERFENISSEN. - NALATENSCHAP noon 
DE STAAT KHACHTENS ARTIKEL 468 VAN RET 
BURGERLIJK vVETBDEK VERKHEGEN. - UIT" 
OEFENJNG VAN HET HECHT VAN SOUVEREINI
TEIT. 

2° ERFENISSEN. - NALATENSCHAP DOOR 
EEN VREEMDE WET BEHEERST. - AANWIJZING 
VAN DE ERl'GENAMEN OF WETTELI.TKE OPVOL· 
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GERS. - TOEPASSING VAN DE VREEJIIDE WET. 
--'--- UITZONDERING. 

3° OPENBARE ORDEJ. - BELGISCHE IN
TERNATIONALE OPENBARE ORDE. - VREEMDE 
WET DE VREEMDE STAAT ALS ERFGENAAM VAN 
DE «DE CUJUS >> STELLEND, WAT AANGAAT DE 
ROERENDE GOEDEREN. - CC DE CUJUS )) NOCH 
BLOEDVERWANTEN IN DE ERFELIJKE GRAAD, 
NOCH EEN DOOR REM AANGEWEZEN OPVOLGER 
ACHTERLATEND. - MET DE BELGISCRE lNTER
NATIONALE ORDE NIET STRIJDIGE WET. 

1° De Staat ve-rlwijgt Jcrachtens zijn recht 
van souvereiniteit, en niet jure heredi
tario, de goeder·en waarvan de eigenaa-r 
overleden is zonder een, hetzij door 
hem, hetzij door de wet aangewezen 
erfgenaam, noch natmtrlijlc kind, noch 
overlevende echtuenoot achter· te la
ten (1). (Burgerlijk Wetboek, art. 768.) 
(Stilzwijgende oplossing.) 

2° W anneer· een nalatenschap door· een 
vr·eemde wet wordt beheerst, moeten de 
hoven en r·echtbanlcen onder· voorbehoud 
van de bepaUngen van de Belgische wet 
·wellce van ·internationale openbar·e or·de 
zijn, naar deze wet 'verwijzen, om te 
beslissen of er een erfgenaam of een 
wettelijlce opvolger bestaat. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 3, al. 2.) 

3° Een bepaling van cle vr·eemde wet, 
wellce, bij gebrelce van bloedverwanten 
in de erfelijlce gmad en van een door cle 
de cujus aangewezen opvolrJe-r, de Staat, 
wiens onderdaan de de cujus is, als de
zes erfgenaam stelt, wat aangaat de 
merende goederen, is met de Belg-ische 
internat-ionale orde niet strijdig (2). 

(BELGISCHE STAAT, T. ZWEEDSE STAAT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel :' schending van arti
kelen 539, 713, 723 en 768 van het Burger
lijk Wetboek, in zover het bestreden ar
rest beslist heeft dat het recht van de 
Staat op de hem toekomende nalaten
schappen als een werkelijk erfrecht moet 
beschouwd worden (j1tre henJclitario) ter
wijl dit recht een recht van beslaglegging 
op heerloze goederen uitmaakt dat op de 
souvereiniteit (j1we proprio) gegrond is, 

(1) DE PAGE, d. IV, n' 408; LAuRENT, d. IX, 
n' 158; PLANIOL en RrPERT, d. IV, n' 155; BEu
DANT, d. V, n" 129 en vlg.; AuBRY en RAu, 
d. IX, n' 606; BAUDRY-LACANTINERIE en WAHL, 
Successions, n' 658; WErs, d. IV, biz. 587 tot 
589. Contra : DE PAGE, d. V, n' 757; PouLLET, 
Manuel de droit intemational prive belge, 
n' ·464; VAN BrERVLIET, n' 146; COLIN en CAPI
TANT, d. III, n' 593; JosSERAND, d. III, n' 786. 

(2) Raadpl. NIBOYET, Des conflits tle lois rela-

VERBR., 1952. - 27 

e_n derhalve ten onrechte beslist heeft dat 
eiser geen recht bezit op de roerende goe
deren welke zich· in- Belgie bevonden en 
welke afhingen van de nalatenschap van 
F.-J. Gustafson, Zweeds onderdaan, die 
ab -intestat en zonder verwanten in erfe
lijke graad overleden is : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de litigieuze in Belgie ge
legen goederen, alleen roerende goederen 
zijn en dat de Zweedse wet, welke de toe
wijzing van deze goederen beheerst, be
paalt dat wanneer de de qyjus noch een 
door hem aangeduide erfgenaam noch 
bloedverwant in de erfelijke graad ach
terlaat, de Zweedse Staat in hoedanig
heid van erfgenaam opvolgt; dat het recht 
van de Staat een werkelijk erfrecht is; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat deze bepaling van de Zweedse 
wet door de hoven en rechtbanken niet 
vermag toegepast te worden omdat, lui
dens artikel 768 van het Burgerlijk Wet
hoek, de Belgische Staat krachtens zijn 
recht van souvereiniteit de op het grond
gebied van Belgie gelegen goederen ver
krijgt wanneer de eigenaar er vail over
leden is zonder een, hetzij door hem, het
zij door de wet aangewezen erfgenaam, 
noch natuurlijk kind, noch overlevende 
echtgenoot achter te laten; 
. Maar overwegende dat wanneer, zoals 

in onderhavig geval, de nalatenschap door 
een vreemde wet wordt beheerst, de ho
ven en rechtbanken onder voorbehoud van 
de bepalingen van de Belgische wet, welke 
van internationale openbare orde zijn, 
naar deze wet moeten verwijzen om te 
beslissen of er een wettelijke erfgenaam 
bestaat; 

Dat een bepaling van de vreemde wet, 
welke bij gebreke van bloedverwanten in 
de erfelijke graad en van een door de de 
cuj1ts aangewezen opvolger, de Staat als 
dezes erfgenaam stelt, wat aangaat de 
roerende goederen, met de Belgische in
ternationale openbare orde niet strijdig 
is· 

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

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

28 Maart 1952. - 1" kamer. - Voorzit
ter en verslaggeve1·, H. Bail, raadsheer 

tifs a /'acquisition de la propr·iete, biz. 272 en 
273; DE Vos, Le 11rob.leme des conflits de lois, 
d. I, n" 348 tot 350. 

Nopens het onderscheid tussen de bepalingen 
van innerlijke openbare orde en de bepalingen 
van de Belgische internationale openbare orde, 
zie verbr., 4 Mei 1950 (Arr. Verbr•;, 1950, 
biz. 557; Bull. en PAsrc., 1950, I, 624, en nota Z 
onderaan dit arrest) . 
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waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste . advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 28 Maart 1952 
1o VOORZIENING IN VERBREKING. 

- BURGERLIJKE 'ZAKEN. - PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID, AANLEGSTER. - J\'[IDDEL HIERUIT AF
GELEID DAT JlE: VOORZIENING NIET DOOR DE 
ZAAKVOERDER INGEDIEND IS. - STUICKEN VAN 

.DE RECHTSPLEGING WAARUIT BLIJKT DAT DE 
PHYSIEKE PERSOON DIE DE VOORZIENING INGE
DIEND HEEFT BEHEERDER OF ZAAKVOERDER 
VAN DE VENNOOTSCHAP IS. - J\'[IDDEL VAN ON
ONTVANKELIJKHEID FEITELIJKE GRONDSLAG 

MISSEND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - PERSONEN TE
GEN WIE VOORZIENING MOGELlJK IS.- VoOR
·ziENING GERICHT TEGEN EEN PARTIJ TEGEN 
WELKE AANLEGGER GEEN CONCLUSIES NEER
GELEGD HEEFT EN IN VOORDEEL VAN WELKE DE 
BESTREDEN BESLISSING GEEN ENKELE VEROOR
DELING TEN LASTE VAN AANLEGGER. UIT
SPREEKT •. - 0NON'L'VANKELIJKHEID. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
EIS STREKKENDE TOT VERNIETIGING OF HER
ROEPING VAN RECHTEN SPRUITENDE UIT AAN 
OVERSCHRIJVING ONDERWORPEN AKTEN. 
VONNIS DAT DE EIS ONTVANG'l\ - RECHTER 
NIET GEHOUDEN AMBTSHALVE VAST 'rE STELLEN 
DAT DE EIS REGELMATIG INGESCHREVEN IS GE

WEEST. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - J\'[IDDEL STEUNEND 
OP EEN GETUIGSCHRIFT VAN DE HYPOTHEEK
BEWAARDER. - GETUIGSCHRIFT AAN DE 
RECHTER OVER DE GROND NIET ONDERWORPEN. 
J\'[IDDEL NIET ONTV ANKELlJK. 

5° BEWIJS. - BURGERLljKE ZAKEN. -
ERFDIENSTBAARHEID. - BEWOORDINGEN VAN 
DE OVEREENKOMST. - lNTERPRETATIE. -
STEUNEND OP EXTRINSIEKE ELEMENTEN. - DE 
BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMST NIET 
.TEGENSPREKEND. - WETTELIJKHEID. 

6° ERFDIENSTBA.ARHEID. - CONVEN
TIONELE ERFDIENSTBAARHEID. - VERDELING 
VAN RET IlEERSEND ERF, - ERFDIENSTBAAR
HEID TEN BEHOEVE VAN ELK DEEL BLIJVENDE 

(1) Raadpl. verbr., 14 Juli 1941 (Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 301; 21 Januari 1942 (ibid., 
1942, I, 19); 20 Januari 1944 (ibid., 1944, I, 
162); 27 Juni 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 414; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 473). 

(2) Verbr., 28 April 1949 (A1-r. Yerb,·., 1949, 
blz. 278; Bull. en PASIC., 1949, I, 313, en nota 1 
onderaan dit arrest) ; 24 December 1951 (zie 
hager, blz. 201'; Bull. en PAsrc., 1952, I, 220). 

BESTAAN. - BURGERLlJK '·WETBOEK, AR'L'I

KEL 700. - PARTIJEN VERMOGEND VAN 'DIE 
BEPALING A~' TE WIJKEN. 

1° M·ist fcitelijlce g1·ondslag, het middel 
hicnt-it afgeleid dat de vom·ziening van 
cle pc1·sonenvennootschap met beperlcte 
aa.ns1n·alcelijlcheid, aanlegster in vM-

. bl'c!cing, niet doot· de zaa7cvoe·rder dezer 
veitil,ootlichap 11!crd ingediend, 1da)i1? Wan
nem· nit de stttklcen van de t·echtsple
g·ing blijlct dat de physielce persoon, die 
de voot·z·iening namens de vennootschap 
ingediend heett, beheerde1· of zaali:voer
clc1· van cleze is {1). 

2° Is niet ontvanlcclijlc, de voorziening ge-
1-icht tegen een 11a1·tij tegen welke aan
leggc1' geen conclusies nee1·gelegcl heeft 
en in voordeel van wellce cle bestreden 
beslissing geen enlcele veroot·deling ten 
laste van de aanlegget· uitspreelct {2). 

3° De rechter, bij wie een cis aanhangig 
is st,·eklcencle tot cle vernietiging of cle 
herroeping van rechten spt·uitende uit 
aan overscht'ijving onderworpen akten, 
is e1· niet toe gehmt.clen, wanneer dien
aangaande geen betwisting opgeworpen 
wordt, ambtshalve vast te stellen dat 
cle e·is 1·egelmatig overeenlcomstig arti
lcel 3 van de wet van 16 December 1851 
ingeschreven werd (3). 

4° Is niet ontvanlcelijlc, het micldel ste,u
nencl op een getuigsch1'ift van cle hypo
theelcbewaarcler clat aan cle ,·ec'htet· ovet· 
de gmncl niet onclerwo1·pen werd (4). 

5° Om een akte, die een e1'fclienstbaarhcid 
gevestigcl hccft, uit te lcggen, vermag 
de 1·echter op aan het geschrift ewtrin
sielce elernenten te steunen, indien hij 
cle bewoord'ingeon van cle alcte niet tegen
sp·reelct (5). 

6° Bij het vest·igen: van een conventionele 
crfclienstbaa1·heicl, mogen de pa1·tijen 
afwij7Cen van artilceZ 700 van het Bur
[Jc1'lijlc Wetboelc, Tcrachtens hctwellc cle 
venleUng van een c1·t cle cl'fclienstbaa~·
heid ten . behoeve van elk gedeelte laat 
bestaan. 

{PERSONENVENNOOTSCHAP ME'r BEPERICTE AAN
SPRAICELIJKHEID « MERCHIERS FRERES », 
•r. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UTEXBEL >>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Juli 1950 in hoger beroep ge-

(3) en (4) Verbr., 11 Januari 1951 (A1·r. 
Yerbr., 1951, biz. 247; Bull. en PAsrc., 1951, I, 
295, en nota's 1 en 2, biz. 296). 

(5) Verbr., 3 Febl'Uari 1950 (A·n·. Verbr., 
1950, blz. 355; Bull. en PAsrc., 1950, I, 380, en 
nota 1); 22' Juni 1950 (A,-,.. Verbr., 1950, 
blz. 650; Bull, en PAsrc., 1950, I, 743); 22 No
vember 1951 ! (zie hager, blz. 138; Bull. en. 

PASIC., 1952, I, 152). 
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wezen door de Rechtbank van Oude-
naarde; ,. 

I. Over de middelen van onontvanke
lijkheid : 

A. Aangaande de voorziening van eerste 
a anlegster : 

Over het middel van onontvankelijk
heif'!, hieruit afgeleid dat de voorziening 
namep.~;',de personenvennootsc!J.,:;W met be
perkte aansprakelijkheid cc Mei'chie1's Fre
res » vertegenwoordigd door haar venno
ten ingesteld is, dan wanneer de per
sonenvennootschappen met beperkte aan
sprakelijkheid enkel door tussenkomst · 
van hun zaakvoerders kunnen optreden 
(artikelen 13, 129 en 130 der samenge
schakelde wetten op de handelsvennoot
schappen) zodat de voorziening niet inge
steld is door de physieke personen die 
het bevoegd orgaan uitmaken om namens 
de eisende vennootschap op te treden : 

Overwegende dat het uit het exploot 
van betekening van de voorziening blijkt 
dat deze ten verzoeke onder meer van 
J ozef Merchiers betekend werd ; 

Dat voornoemde in het door verweerster 
cc Utexbel ll betekend inleidend exploot als 
beheerder betiteld is, en dus als lastheb
ber of als zaakvoerder van aanlegster, 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid cc Merchiers Freres ll ; 

Waaruit volgt dat het middel van 
onontvankelijkheid feitelijke grondslag 
mist; · 

B. Aangaande de voorziening van twee
de aanlegger : 

Over het middel van onontvankelijkheid 
hieruit afgeleid dat het bestreden vonnis 
ten laste van deze aanlegger en ten voor
dele van verweerster geen enkele veroor
deling uitspreekt, noch enige door een tle
zer partijen tegen de andere uitgebrachte 
aanspraak verwerpt ; 

Overwegende dat, na de eis van ver
weerster cc Utexbel ll tegen aanlegster 
cc Merchiers Freres ll gegrond te hebben 
verklaard, het bestreden vonnis de eis van 
deze eerste aanlegster tegen aanlegger 
Henri Lagache onderzoekt, zijnde een eis 
tot vrijwaring en, in bijkomende orde, -tot 
schadevergoeding ; 

Dat het vonnis er op wijst dat noch aan
legster << Merchiers Freres ll, noch aanleg
ger Henri Lagache betreffende deze eis 
besluiten neergelegd hebben en enkel vast
stelt dat aanlegger Henri Lagache ver
klaarde ter zijde van de vennootschap 
« Merchiers Freres ll tussen te k'omen; dat 
die aanlegger derhalve geen conclusie 
zelfs nopens de hoofdeis genomen heeft; 

Dat het vonnis overigens de zaak « ver
der naar partijen cc Merchiers Freres ll en 
Henri Lagache terugzendt ten einde be
sluiten en bewijsstukken neder te leg
gen lli 

Waaruit volgt dat de voorziening van 
tweede aanlegger niet ontvankelijk is; 

II. Over de middelen tot staving van de 
voorziening van de eerste aanlegster : 
~ver het eerste Iiliddel : schending van 

artlkelen 1, 2, · 3, 84, 124, 126 en 127 van de 
wet van 16 December 1851 over voorrech
ten en hypotheken, namelijk door de wet
ten van 10 October 1913 en 8 Juli 1924 ge
wijzigd, 543, 637, 686, 690 en 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
de door verweerster ingestelde eis ont
·vangen heeft, welke eis er.toe strekte aan 
eiseres te doen verbieden een overgangs
recht uit te oefenen over een erf van ver
weerster te Rouse achter de spinnerij- en 
ververijinstelling dezer laatste, Spinster
straat, 113, gelegen, erf waarover eise
res de betwiste overgangserfdienstbaar

(heid beweerde te hebben verworven krach
tens de authentieke aankoopakte van haar 
eigen erf dd. 15 September 1941 en 
de authentieke akte dd. 19 Januari 1929, 
welke de kwestieuze overgangserfdienst
baarheid ten lasfe van verweersters erf 
vestigde, die twee akten - weze het 
slecP,ts naar schijn - de aan overschrij
ving onderworpen titel van gezegde erf
dienstbaarheid vormende, en zulks zonder 
dat kwestieuze eis ten kantore van de 
hypotheken te Oudenaarde op de kant 
van gezegde titel of titels zelve ingeschre
ven werd, dan wanneer, eerste tak, de 
wetsbepaling welke het op de kant inschrij
ven voorschrijft van elke eis, strekkende 
tot de vernietiging of de herroeping van 
uit aan overschrijving onderworpen ak
ten spruitende rechten, van openbare 
orde is en de rechter, bij wie zulke vor
dering aanhangig gemaakt wordt, dus ver
plicht is het vervullen ervan na te gaan, 
en bij gebreke van die formaliteit, het 
eruit voortvloeiende middel betreffende 
de procesorde van ambtswege tegen te 
werpen (bijzonder, schending van de 
artikelen 1 tot 3 van de hypothecaire 
wet); tweede tak, moest de rechter over 

· de grond na wezenlijk dat onderzoek te 
hebben gedaan, een inschrijving, waarvan 
de door de hypotheekbewaarder afgegeven 
getuigschriften het niet-bestaan vaststel
den, als vervuld beschouwd hebben, hij 
de bewijskracht van die authentieke ak
ten miskend heeft (bijzonder, schending 
van de artikelen 124, 126 en 127 van 
de hypothecaire wet en van de artike
len 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); derde tak, moest de rech
ter over de grond met opzet en volle ken
nis van zaken geoordeeld hebben dat er 

, ter zake geen aanleiding tot inschrijving 
van de eis bestaat, hij door geen reden 
van die beslissing aan te geven, het toe
z~cht van het Hof van verbreking ten op
zichte van een van openbare orde zijnde 
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bepaling onmogelijk gemaakt heeft en 
bet bestreden vonnis dus als artikel 97 
van de Grondwet scbendende client be
schouwd: 

Overwegende, enerzijds, clat de recbt
bank; doorclat dienaangaande geen be
twisting was opgeworpen geweest, er niet 
toe gehouden was ambtsbalve in haar 
vonnis vast te stellen dat de eis regelma
tig overeenkomstig artikel 3 van de wet 
van 16 December 1851 ingeschreven was 
geweest; 

Dat bet eerste en het derde onderdeel 
van bet micldel1 niet kunnen aangenomen 
worden; 

Overwegende, anderzijds, dat de bij de 
voorziening gevoegde getuigschriften van 
de hypotbeekbewaarcler niet blijken aan 
de rechter over de grond onderworpen te 
zijn geweest ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

Over bet tweede micldel : schending van 
artikelen 1101, 1108, 1134, 1135, 1319 tot 
1322, 1341 en 1353 van het Burgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen vonnis, nate hebben vastgesteld 
dat volgens de bewoordingen van de an
tbentieke verkrijgingsakte del. 15 Septem
ber 1941 « het goed wordt verkocht met 
om het even welke, heersende of lijdencle, 
zichtbare of onzichtbare, voortdurende of 
niet voortdnrende erfdienstbaarheden 
waarvan het zon genieten of welke het 
verschnlcligd zou zijn JJ, en om te beslis
sen dat de betwiste overgangserfdienst
baarbeid nit de overdracht gesloten was, 
geoordeeld heeft over cUe contractnele be
paling te mogen overgaan met uiterlijke 
bestanddelen in te roepe:q. welke bijzonder 
betreffen wat in met andere partijen ge
sloten akten vermeld werc1, dan wanneer 
de bewoordingen van becloelde akte, welke 
duidelijk en bepaald zijn, geen aanleiding 
tot nitlegging gaven en het aan de rechter 
up elker wijze verboden was om bet even 
welk bewijs door getnigen of door vermoe
dens toe te laten tegen of boven de inhoud 
van gezegde akte, of omtrent hetgeen zou 
lJeweerd worden v66r, tijdens of seclert 
die akte gezegd te zijn geweest : 

Overwegencle dat het middel stennt op 
de bewering clat de bewoordingen van de 
akte van 15 September 1941 cluidelijk en 
bepaald zijn en dm·hal ve geen aanleiding 
geven tot uitlegging; 

Over:wegende dat deze bewering door de 
vaststellingen van het bestreden vonnis 
is tegengesproken ; 

Overwegende immers dat cUt vonnis er 
op wijst dat de op te lossen vraag deze 
was of cle clausule van de akte << het goed 
worclt verkocht met al de erfdienstbaar
beden waarvan het zou genieten of welke 
het. verschuldigd zou zijn JJ volgens het in, 
zicht der partijen een erfdienstbaarheid 

bedoelde die niet ten voo\·dele van het 
. verkocht goed zelf zon gevestigd zijn ge

weest, maar ten voordele van goederen, 
waarvan het bewust goed een gedeelte 
was, en welke als een geheel en een enkele 
eigenclom uitmakend waren beschouwd 
geweest· 
Over~egende dat, door te beslis~en dat 

de overeenkomst van 15 September . ~941 
.dergelijke ,erfdienstbaarheid niet be(lpelt, 
het bestreaen vonnis de bovenvermelde 
bewoordingen van de overeenkomst niet 
tegenspreekt en door deze nitlegging te 
steunen op aan bet geschrift extrinsieke 
elementen, het geen van de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het midclel niet kan aangenomen· 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 686 en 700, 1134, 1135, 1317 tot 
1322, 1341 en 1353 van het Bnrgerlijk Wet
boek en 97 van 'de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis in de bepaling van de 
authentieke akte van notaris Delouvroy 
del. 19 Januari 1929 luidens welke «De 
eigenaar van de perceelgedeelten... zal 
een dubbele toegang tot de Kapelle
straat genieten. .. te dien einde zal hem 
als hij het vraagt een 'slentel van de aan
sluitingsdeuren geleverd worden JJ, het be
wijs heeft gemeend te vinden dat ten aan
zien van het gebruik van het enkelvoud 
« de eigenaar JJ, de erfdienstbaarbeid ge
vestigd werd ten voordele van de nit het 
maatschappelijk bezit teruggetrokken goe
cleren als een geheellleid beschouwd en een 
enkel eigendom vormende, en bijgevolg 
beslist heeft dat de alzo gevestigde erf
dienstbaarheid ten bate. van later afge
trokkene percelen en namelijk cUt van 
eiseres niet kon overgedragen geweest 
zijn, dan wanneer kraclltens artikelen 686 
en 700 van het Burgerlijk Wetboek de ver
deling van een erf, de erfdienstbaarheid 
ten behoeve van elk gedeelte laat bestaan 
en dat men dus, zonder terzelfde1:tijd die 
laatste artikelen en de bewijskracllt aan 
de overeenkorhsten gehecht volgens de ge
wone en wett~lijke,zin hunner bewoordin
gen te schenden, tenzij er overeenkomstig 
artikel97 van de Grondwet een bijzondere 
reden van te geven, in het feit dat de 
vestigingsakte de erfdienstbaarheid ten 
bate van een enkele eigenaar vestigt, geen 
reden zou kunnen vinden om te beslissen 
dat die akten de overdracht van de erf
dienstbaarheid ten bate van de verkrijger 
van een van het erf afgetrokken perceel 
uitsluit, des te meer wanneer de ten bate 
van << de eigenaar JJ van het heersende erf 
gevestigde erfdienstbaarheid in werke
lijkheid zoals uit de betwiste akte voort
vloeit, ten bate van meerdere personen, de 
consoorten Lagache, gevestigd was : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
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er op wijst dat de litigieuze clausule vari 
de akte van 19 Januari 1929, titel van de 
erfdienstbaarheid, bedongen werd in een 
overeenkomst waarbij de goederen aan 
het bezit van de vennootschap in gemeen
schappelijke naam « Lagache Broeders en 
Zusters >> onttrokken werden; 

Dat het vonnis de feiten aanhaalt waar
uit blijkt dat deze goederen, na. uit het 
maatsl:!tlap.pelijk vermogen onttrokkeli te 
zijn geweest, in onverdeeldheid tussen de 
broeders en zusters Lagache zijn geble
ven; 

Dat het daarna vaststelt dat de clausule 
luidt ((De· eigenaar... zal toegang heb
ben >> en niet (( De eigenaars ... zullen toe
gang hebben >> en er nit afieidt dat, val
gens het inzicht van de partijen, de liti
gieuze erfdienstbaarheid enkel gevestigd 
werd ten voordele van de omschreven goe
deren, beschouwd als een geheel en als 
een enkel eigendom uitmakend; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond alzo de redenen geeft waaruit hij 
afieidt dat de clausule van de bepalingen 
van artikel 700 van het Bmgerlijk Wet
boek afwijkt en, derhalve, geen van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

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

28 Maart 1952. - 1e kamer. - Voorzit
tet·, H. Bail, raaclsheer waarnemend voor
zitter. - Vet·slaggever, H. de Clippele. -
Gelijlclu·idende oonolusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. 
- Pleiter·s, HH. Veldekens en Van Ryn. 

lc KAMER. - 28 Maart 1952 

\TOORZIENING IN VERBREKING. 
BURGERLI,jKE ·zAKEN. - VOORZIENING INGE
STELD MEER DAN DRIE VOLLE MAANDEN NA DE 
BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
- BESLISSING OP 'fEGENSPRAAK. - VOOR
ZIENING NIE'f ON'fYANKELI,JK. 

Js niet onva-nlceUjlc, cle voorz-iening, in 
burgerUjlce zalcen, ·ingestelcl meer clctn 
drie valle tnnanclen te bMekenen vcm de 
dag waamp cle besUssi'nrt op tegen-

. spraak, clie best·reclen wonlt, aan cle 
aanlertuer betelcend wenl (1). (Wet van 
25 Februari 1!J25, art. 1.) 

(1) Verbr., 27 September 1951 en 7 Februari 
1952 (zie hager, biz. 286; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 30 en 321). 

(SCHOE'fENS, 'f. PERSONENVENNOOTSCHAP MET RE
PERK'fE AANSPRAKELI.TKHEID f( ALGEMENE 
BOUWONDERNEMINGEN W. E. G. HEIRMAN 
EN 0° ll.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Maart 1!J51 door het Hof 
van beroep te Gent op tegenspraak ge
wezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl door verweerster hieruit afgeleid dat 
de voorziening te laat werd ingesteld : 

Overwegende dat, naar luicl van het ar
tikel 1 van de wet van 25 Februari 1925, 
betreffende de rechtspleging in verbreking 
in burgerlijke zaken, behalve in de geval
len, vreemd aan het onderhavige, waar 
het artikel 3 van dezelfde wet zekere 
termijnsverlengingen voorziet of waar een 
kortere termijn door de wet wordt be
paald, de termijn om een voorziening in 
verbreking in te stellen drie volle maan
den bedraagt te berekenen van de dag 
waarop de bestreden beslissing aan .de 
persoon of te zijner woonst betekend 
werd; dat het artikel 7 van dezelfde wet 
bepaalt da t de te laa t ingestelde voorzie
ning, zelfs ambtshalve, niet ontvankelijk 
zal worden verklaard; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan aanlegger betekend werd te zijner 
woonst te Hamme op 30 April 1951, en dat 
de voorziening slechts op 25 October 1951 
ter grifiie van het Hof werd ileergelegd ; 

Waaruit volgt dat de voorziening te 
laat werd ingesteld en dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot betaling ener vergoeding van 
150 frank a an verweerster. 

28 Maart 1952. - 1e kamer. Voorzit-
ter·, H. Bail, raadsheer waarnemend voor, 
zitter. - Vet·slaggever, H. Vmidermersch, 
- Gelijlcluidende oonol~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

l" KAMER. - 28 Maart ,1952 
1° ONDERNElVIINGSRADEN. - VERKIE

ZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN. - KLACH'f. -
BESLISSING Y AN Dt WERKRECH'fERSRAAD OF 
VAN DE YREDERECHTER. - KENNISGEVING. -
VORMEN. 

2° ONDERNEMINGSRADEN. - VERKIE
ZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN. - KLAOHT. ---: 
BESLISSING. -HOGER BEROEP. - TERMI.TN. 

- AANVANG. 

1 o De Tcennisgeving van de beslissing van 
de werlct·eohter·st·aad of van cle vt·erJe
t·eohteT over· een klaoht tegen de ver·Tde
z inrt van a,fge·vaat·cligclen bij cle onclet·ne-
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mingsraden, wellce bij artikel 30 van 
het besluit van de Regent van 13 Juli 
1919, gewijz·igd door het artilcel 9 van 
het besluit van 11 Janttari 1950 voor
zien is, is een lcennisgeving met ojficieet 
Tcaralcter wellce moet gedaan worden, 
hetzij bij akte van de grijJier van het 
gm-echt. waardoor de beslissin,q werd ge
wezen, hetzij bij dettl·waardersexploot. 

2° De tMmijn van ecn maand,. na het·ve1·
strljken waarvan een bemep niet meer 
kan ingesteld worden tegen de beslis
sin{f gewezen door de werlcrechtersraad 
ot doo1· de ,vrederechter ove1· een klacht 
tegen de ve1·Tciez·ing van afgevaa1·dig
den bij de onde1'nemings1·aden beg·int 
slechts te lopen vanaf de Tcennisgeving 
van de beslissing van de Techter, gedaan 
dooT de gTijfier van het ue·recht waar
door de beslissing we1·d gewezen, ofwel, 
bij ontstentenis er van, bij de1t1'waa1·
de1·sexploot. 

(RIJCKMANS, T. CLEUREN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 December 1950 door het 
Arbeidsgerecht van beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
artikelen 14, 20 van de wet van 20 Sep
tember 1948 houclende organisatie van de 
economie, meer bepaaldelijk van arti
kel 30 en 30bis van het Regentsbesluit 
van 13 Juli 1949 betreffende de verkiezin
gen van de ondernemingsraclen, zoals dit 
artikel bij artikelen 9 en 10 van bet Re
gentsbesluit van 11 Jannari 1950 gewij
zigd wercl .en aangevuld, doordat .het be
streden arrest ten onrechte beslist dat ei
sers boger beroep onontvankelijk was, 
omdat, toen hij zijn boger beroep instel
cle, hij sedert meer dan een maand Irennis 
zou hebben gekregen van de beslissing van 
de werkrechtersraad van Hasselt del. 
13 Mei 1950 door een afschrift van een 
brief del. · 3 Juni 1950 van de Nationale 
Onafhankelijke Arbeidersbond, dat hem 
door de !eiders dier groepering zou zijn 
toegestuurd geworden, dan wanneer de 
termijn van beroep slechts begint te lopen 
vanaf een regelmatige betekening van de 
beslissing van de Werkrechtersraad of van 
de Vrederechter door deurwaardersex
ploot, hetgeen, zoals door het arrest wordt 
vastgesteld, niet gedaan werd : 

Overwegende dat artikel 30 van het be
sluit van de Regent van 13 Juli 1949, ge
wijzigd door bet artikel 9 van het be
sluit van 11 Januari 1950, ieder belang
hebbencle persoon en elke betrokkene orga
nisatie macbtigt om bij de Werkrechters
raad of, bij ontstentenis er van bij de 
Vrederechter van bet gebied van de on
derneming, een klacht in te dienen tegen 

de verkiezing van de afgevaardigden bij 
de ondernemingsraden ; 

Overwegende dat het artikel 30bis, 
in het besluit van 13 Juli 1949 ingelast 
door bet artikel 10 van het besluit dd. 
11 Januari 1950, bepaalt dat, binnen 
de maand van de bij artikel 30 voor
ziene beslissing, bet ondernemingshoofd, 
ieder van de effectieve en plafitSv(}rvan
gende v:.erkozenen en de klager tegen de
in eerste aanleg uitgesproken beslissing 
boger beroep mogen instellen voor de
Werkrechtersraad van beroep of, bij ont
stentenis er van, voor de rechtbank van 
eerste aanleg ; 

Overwegende nochtans dat bet arti
kel 30 van het besluit van 13 Juli 1949, 
gewijzigd door het artikel 9 van bet be
sluit van 11 Januari 1950, voorschrijft dat 
de in eerste aanleg gewezen beslissingen 
ter kennis zullen worden gebracht van het 
ondernemingshoofd, van ieder van de ef
fectieve en plaatsvervangende verkozenen 
en van de klager; 

Overwegende dat, alhoewel deze wetsbe-
paling noch de vorm van de· voorgeschre
ven kennisgeving bepaalt, noch de per
soon van wie zij moet uitgaan, niettemin 
uit baar bewoordingen blijkt clat zij uit
sluitend eeh kennisgeving met officieei 
karakter bedoelt betzij bij akte van de 
griffier van het gerecht waardoor de be
roepen beslissing werd gewezen, hetzij bij 
deurwaardersexploot; waaruit volgt dat 
de Ioutere kennis welke de beroeper van 
de gewezen beslissing zou hebben gekre
gen of het feit dat de beslissing door om 
het even welke andere officieuze of on
rechtstreekse wijze te zijner kennis zou 
zijn gebracht geworden de beroepstermijn 
niet kan doen lopen; 

Dat, om er anders over te hebben be
slist de bestreden uitspraak de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
beslissing behoudens voor zoveel zij uit
spraak doet over het boger beroep van het 
Nationaal Onafhankelijk Arbeidersver
bond; beveelt dat het onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Werkrechtersraad van beroep te
Antwerpen en dat melding er van zai 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
cleelt verweerders tot de kosten; verwijst 
de zaak, alzo beperkt, naar de Werkrech
tersraad van beroep te Brussel. 

28 Maart 1952. - 1" kame1:. - Voorzit
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Vandermersch. 
- Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, Ii. Van Leynseele. 
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2• KAMER •. ..,..,_ 31 Maart 1952 

1" MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDimiNG. 
- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN 
EEN MIDDEL AANGEVOERD EN HIERUIT AFGE
LEID DAT DIT MIDDEL SLECH'l'S VRAAGSTUKKEN 
VAN LOU'l'ER FEI'l'ELI.TKE AARD VOORSTEL'l'. -
MIDDEL EEN RECHTSVRAAG OPWERPEND. -
VEnWEnr;'rNG VAN DE OROND VAN'"NIET~bN'l'-

. VANKELI.TKHEID. 

:2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ON'l'STAAN). 
- BERAMING VAN DE SCHADEVERGOEDING. -
LATERE GEBEURTENISSEN. - GEBEURTENIS
SEN WAARMEDE GEEN REKENING KAN OEHOU
DEN WORDEN, INDIEN ZIJ VREEMD ZIJN AAN DE 
B'OU'l' EN AAN HET NADEEL ZELF. 

.(lo VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- 0VERLIJDEN, IN DE LOOP VAN HET GEDING, 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, WEDUWE VAN 
HET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. - BE
lUMING VAN DE SCHADEVERGOEDING, WEGENS 
STOFFELI,TK NADEEL. - ARREST WEIGEREND 
ME'l' Dl'l' OVERLIJDEN REKENING TE HOVDEN 
DOOR VAST TE STELLEN .DA'!' HET AAN HE'l' MIS~ 
DRIJF VREEMD IS. - ARHEST NIET NAGAAND 
OF HE'l' AAN HET NADEEL VREEMD IS. - 0N
WETTELIJKHEID. 

1° Kan n-iet aftngenomen wonlen de groncl 
van niet-ontvanlceUjkhe·icl tegen een 
miflflel aangevoe1·cl en hientit afgele·id 
clat (lit midclel slechts vra(lgst·nlclcen ·van 
lottter feUelijlce ·aanl voortstelt, dan 
tvannee1· het een 1'Cchtsv,·aag opwe1·pt. 

2° In de beraming van cle vergoecling 
wellce wegens he1·stel van het doo1· een 
m·isdrijf vemorzankt nncleel client toe
gelcencl, lean er [Jcen t·elcening gehon
den wonlen met lnterc {!Cbenrtenissen, 
·wellce de tocsta.ncl van fle bennfleelclc 
pe·rsoon zouclen verbetenl of VC1'C1'[JC·rcl 
hebben, ·ind·ien z'i;i m·eenul zijn aan cle 
font en aan het nacleel zelf (1). 

.3" W anneer het overHjclen vnn de bwrger
lijlce pa1·ti.i, weflnwe van het slacht
ojfer, in de loop van het gecling voo,·
valt, ve1·ma[J het aPrest n·iet te wei{le
~·en et·mede t·elcenin{l te hottclen, in de 
be1·aming cler schaclevcr{IOCfling wellce 
we gens stojfez.ij 1c nncleel rlient toeae
.lcend, door e1· zich toe ·te beperlcen vast 
te stcllcn dnt dit ove1·lijden ann het mis
dr·ijf vreemd is; het moet na{lftan of dU 
overlijden .ia clftn neen oolc aan het na
deel. vt·eemd is. 

(1) Zie verbr., 29 September 1948 (A•·•·. 
Verbr., 1948, blz. 439; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 509); 8 Juni 1951 (A'"'· Ve1•b•·., 1951, blz. 596; 
Bull. en PAsiC., 1951, I, 691). 

(DECROYER, T. LEVECQ.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 Juni 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

A. Aangaande de voorziening door 
Claude Decroyer, betichte, ingesteld : 

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

B. Aangaande de door Florimond De
croyer, burgerlijk verantwoordelijke par
tij, ingestelde voorziening : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken niet blijkt dat deze 
voorziening aan het openbaar ministerie 
betekend werd; dat zij dus niet ontvan
kelijk is (Wetb. van strafv., art. 418); 

II. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de vorde
ringen van de burgerlijke partijen : 

A. Wat de voorziening betreft door be
klaagde Claude Decroyer ingesteld : 

1" Tegen de burgerlijke partijen Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen en Fran~ois Busigny, en tegen de 
burgerlijke partijen Georgette Levecq, 
echtgenoten Pirlot-Levecq en Maurice Le
vecq, handelende in eigen naam : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del aanhaalt tot staving van zijn voor
ziening tegen de beslissing gewezen over 
de vorderingen dezer burgerlijke partijen · 
en dat het Hof er van ambtswege geen op
werpt; 

2" Tegen de burgerlijke partijen Geor
gette Levecq, echtgenoten Pirlot-Levecq 
Pn Maurice Levecq, handelende in hoeda
nigheid van erfgenamen van hun moeder 
Elise Vandois : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
boek, 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest aanleggers veroordeeld 
heeft om aan elk van de verweerders, in 
hun hoedanigheid van erfgenamen van 
hun moeder, dame Elise Vandois, ten titel 
van schadevergoeding, een som van 
87.471 frank te betalen, tot herstel van 
het door deze laatste ondergaan stoffelijk 
nadeel wegens het verlies van de be
drijfsinkomsten van haar man, overleden 
ten gevolge van een ongeval waarvoor de · 
eerste aanlegger verantwoordelijk werd 
verklaard, en deze stoffelijke schadP 
berekent op grond van de waarschijn~ 
lijke duur van het leven, naar de sterfte- · 
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tabels, zo van het slachtoffer als van 
vrouw Vaudois; 

Overwegende dat verweerders staan
de houden dat het middel niet ontvanke
lijk is in zover het aan het Hof vraag
stukken van louter feitelijke aard voor
stelt, waarover de rechter over de grond 
definitief beslist heeft ; 

Overwegende dat door het middel be
weerd wordt dat het arrest wederrechte
lijk weigert, met het oog op ·de beraming 
van de schade, rekening te houden met het 
overlijden van de burgerlijke partij Elise 
Vaudois, weduwe van het slachtoffer van 
het ongeval, en in bijkomende orde, het 
arrest verwijt onvoldoende gemotiveerd 
te zijn en tegenstrijdige beweegredenen te 
bevatten, wat met een gebrek aan motie
ven gelijkstaat; dat het middel dus rechts
vragen opwerpt; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

na vastgesteld te hebben dat de weduwe 
van het slachtoffer die zich in eigen naam 
burgerlijke partij had gesteld, op 24 Mei 
lll50 is overleden, hierop wijst dat «in
cHen de toestand van Vaudois ontstaan 
door het overlijden van het slachtoffer, 
haar echtgenoot, naderhand ten gevolge 
van haar eigen overlijden veranderde, deze 
wijziging vreemd is aan de ten laste van 
beklaagde gelegde strafrechtelijke daad; 
dat zij dus niet in aanmerking kan gena
men worden ter vaststelling van de be
standdelen van het dam·uit voortvloeiend 
nadeel >>; 

Overwegende dat, in de beraming van 
de vergoeding welke wegemi herstel van 
het door een misdrijf veroorzaal!:t nadeel 
dient toegekend, er geen rekening kan 
gehouden worden met latere gebeurtenis
sen welke aan dit misdrijf en aan het 
nadeel zelf vreemd zijn, en welke de toe
stand van de benadeelde persoon zouden 
verbeterd of verergerd hebben : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond die er zich toe beperkt te beslissen 
dat het overlijden van de burgerlijke par
tij Elise Vaudois, weduwe van het slacht
offer van het litigieus ongeval, vreemd is 
aan het misdrijf welk ten laste van be
klaagde Claude Decroyer bewezen werd 
verklaard, zonder bovenc1ien na te gaan of 
dit overlijden ja dan neen, vreemd is aan 
het nadeel waarvan deze burgerlijke partij 
de herstelling vorderde, het bestreden dis
positief alzo niet heeft kunnen rechtvaar
digen en de in het middel bedoelde wets
bepalingen geschonden heeft ; 

B. Aangaande de voorziening door Flo
rimond Decroyer, burgerlijk verantwoor
delijke partij, ingesteld 

~ Overwegende dat uit de aan het Hof 

overgelegde stukken niet blijkt dat deze 
voorziening betekend zou geweest zijn 
aan de burgerlijke partijen waartegen zij 
gericht is; 'dat, de voorziening dienvol
gens, niet ontvankelijk is (Wetb. van 
strafv., art. 418) ; 

Maar overwegende dat de verbreking 
van de beslissing gewezen over de vorde
ring van de burgerlijke partijen Georgette 
Levecq, echtgenoten Pirlot-Levecq en 
Maurice Levecq, handelende in hoedanig
heid van erfgenaam vim hun moedei", 
Elise Vaudois, binnen .dezelfde perken de 
verbreking medebrengt van de hoofd
veroordeling uitgesproken ten laste van 
de burgerlijke partij, deze veroordeling 
zonder voorwerp zijnde geworden ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het de 
aanleggers solidair veroordeelt om aan elk 
van de verweerders Georgette Levecq, 
Gisele Levecq, echtgenote Ph·Iot en Mau
rice Levecq, handelende in gezegde hoe
danigheid, de som van 87.471 frank en de 
gerechtelijke intresten op deze sommen 
te betalen, en in zover het over de kosten 
betreffende de burgerlijke vorderingen van 
deze verweerders uitspraak doet ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt Florimond Decroyer, burgerlijk 
verantwoordelijke partij tot de kosten van 
zijn voorziening, legt de drie vierde van~ 
de andere kosten ten laste van de aanleg
gers en het overblijvende vierde ten laste ' 
van de verweerders Georgette Levecq, 
Gisele Levecq, echtgenote Pirlot en ·Mau
rice Levecq; verwijst de alzo beperkte 
zaak naar het Hof van· beroep te Luik. 

31 Maart 1952. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslay
yever, H . .Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijkhtidende conclusie, H. Oolard, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 31 .Maart 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAREN. - MIDDEL VREEMD AAN DE. 
OPENBARE ORDE EN NIET AAN DE RECJlTER' 
OVER DE GROND VOORGESTELD. - 0NONTVAN
RELIJRHEID. 

2o VERKEER. - WEGGEBRUIKER SCHULDIG' 
VAN OP EEN KRUISPUNT GEPOOGD TE HEBBEN 
VOORBJ.J TE STEREN. - 0MSTANDIGHEID NIET 
VERHINDEREND DAT EEN ANDERE WEGGEBRUI
RER OOK EEN FOUT ZOU BEGAAN HEBJlEN OM, 
OP DIT KRUISPUNT, ZIJN RIGHTING ZONDER 
VERWI1'TIGING GEWIJZIGD TE HEBBEN. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
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'STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
-· INBREUK OP DE WEGCODE. - 00RZAKE
LIJK VERBANO 'J'USSEN RET MISDRIJF EN RET 
NADEEL. -- SOUVEREINE BEOORDELING. 

4° VERKEER. - MOTORVOERTUIG OP MEER 
DAN 'J'WEE WIELEN, NIET VAN EEN REGLEMEN
'l'AIRE AOH'l'ERUITKIJKSPIEGEL VOORZIEN. -
DE STRA~'RECHTELIJKE VERANTWOORDELIJK
HEID KAN OP DE BESTUURDER RUSTEN, ZELFS 
DAN WANNEER HI.J GEEN EIGENAAR VAN RET 
VOER'J'UIG IS. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- 0NTLENING VAN EEN VOERTUIG.- ZEDELIJK 
NADEEL. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

6° VER.ANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ON'I'ST.A.AN). 
- S·rRAFZAKEN. - BuRGERLIJKE voRDE
IUNG. - FOUT VAN DE BEKLAAGDE. - 00R
ZAAK VAN DE SCHADE. - FOU'l' VAN EEN 
DERDE. - BEKLAAGDE NIET'l'EMIN TEGENOVER 
RET SLACHTOFFER VERPLICHT DE SCHADE GE
IIEEL TE VERGOEDEN. 

1 o Is n·iet ontvn?tlcelijlc, het micldel, 
vreemd nnn cle openbnt·e ot·cle clnt niet 
nnn ae rechter over· ae gr·ond toenl voo·r
gestelcl (1). 

2° De omstnncligheid dnt een weggebnti
lcer schttldi,q is om op een lcrttiSll'ltnt ge
poogd te hebben een ander voer·twig 
voorbi.j te stelcen verhindert niet dat een 
andet· weggebPtt-ilcer oolc een fottt zott 
begaan hebben om, op dit lcntispunt, 
zonder veTwittig·ing zijn 1'icht·ing gewij
z·igd te hebben (2). 

3° Is souverein, de feitelijlce beoot·deling 
door de r·echter over de grana van het 
bestaan of de afwezigheid van· oorzalce

. li:i 7c verbnncl t1tssen een inbrettlc op de 
W egcode en een schacle (3). 

4° De strCtfrechteUjlce verantwoordelijlc
heid voor het in verlceer brengen van 
een motorvoer·t·uig op rneer dnn twee 
tf!ielen, dnt n·iet vnn een r·eglernentaire 
nchtet .. uitlc·ijlcspieqel voorzien is, lwn op 
de bestu·nrder t··usten, zelfs wnnneer hij 
gcen e·irtenaar vcm het ·voe·rtttig is (4). 
(Wegcocle, art. 104.) 

.5° Is souver·ein cle beoonleling, door de 
r·echter over cle gr·ond, vnn het bestaan 
van een zedelijlc, nacleel cloor cle ontle
ning · vnn een ·voertttig teweeg ge
bmcht (5). 

·6" 1Vnnnee·r cle cloot· hem begane fottt het 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
5 Januari 1950 (Arr. Ve1·br., 1950, biz. 272; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 291). 

(2) Zie verbr., 23 Januari 1950 (A•·•·. Ve•·b•·., 
1950, biz. 327; Bull. en PAsrc., 1950, I, 351). 

(3) Verbr., 13 Februari 1950 (A•·•·. Ve,·b?-., 
1950, biz. 399; Bull. en PASIC., 1950, I, 425). 

(4) Zie verbr., 28 Maart en 5 Juni 1939 (AlT. 

do01· de btwgerl-ijlce pat·tij otidet·gaan 
nadeel heeft vemorzaakt, is de . be
lclaagde tegenover het slachtotfer ver
plicht de schade geheel te vergoeden, 
zelfs clan wnnneer dit nadeel oolc doot· 
de sarnenlopende tout van een derde 
veroorzanlct wercl (6). (Bnrgerlijk Wet
boek, art. 1382 en 1388.) 

(DUVIVIER, T. CHEVALIER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 December 1951 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de pnblieke vor
clering : 

Over het miclclel : schencling van arti
kelen 97 van de Gronclwet, 50, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 31, 36, 96 van de Weg
cocle, cloorclat het bestreclen arrest, na 
vastgestelcl te hebben clat de meclebeklaag
cle Jacques Chevalier weclerrechtelijk op 
een krnispnnt de wagen van aanlegger 
had willen voorbijsteken, en na cleze laat
ste vrijgesproken te hebben van de betich
ting de cloorg-ang· afgesneclen te hebben voor 
clegene clie zijn weg vervolgt, aaniegger 
nochtans heeft veroordeelcl nit hoofde van 
verwondingen bij gebrek aan voorzorg en 
om, bij het wijzigen van zijn richting, 
verznimcl te hebben daarvan de wegge
bruikers te verwittigen door een teken clat 
ophouden moet zoclra de beweging uitge
voercl is, clan wanneer de inbrenk op arti
kel 96 van het reglement op het verkeer, 
enige grond van de betichting van onvrij
willige slagen en verwonclingen, een aan 
de beklaagcle te wijten verznim vereist, 
terwijl het arrest enkel vaststelt clat deze 
geen teken zon geclaan hebben clat voor 
de bestnnrcler van de auto die hem volgde 
« zichtbaar JJ zon geweest zijn; clan wan
neer aanlegger, hebbencle trapsgewijze 
zijn samengestelde vrachtwagen op de 
linkerzijcle gebracht nit hoofcle van de 
lengte. van clit voertnig, dat slechts op de 
niterste linkerzijcle van de rijweg werd 
aangeraakt, een rijbeweg-ing heeft uitge
voercl welke voor de weg·gebrniker die 
hem volgde een zichtbaar teken van zwen
king naar links nitmaakte en welke in alle 
geval clank zij het in werking gesteld 
pinklicht kon gezien worden; en clan wan-

Ve•·b,·., 1939, biz. 119 en 167; Bull. en PASIC., 
1939, I, 176 en 274). 

(5) Zie verb,., 28 November 1949 !A1'1'. 
YeTbT., 1950, biz. 171; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 188). 

(6) Verbr., 23 Janua1·i 1950 (Ar1·. Ve•·b,·., 
1950, biz. 328; Bull. en PAsrc., 1950, I, 352). 
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neer vermits het voorbijsteken naar links 
op een kruispunt verboden is, in de veron
derstelling dat vermeld artikel 96 toepas
selijk zijn zou, geen oorzakelijk verband 
zou bestaan tussen dergelijke betichting 
en de aanrijding die aan het ongeoorloofd 
door Jacques Chevalier uitgevoerd voor
bijsteken toe te schrijven is : 

Overwegende dat, voor zoveel het staan
de houdt dat de trapsgewijze beweging 
naar links van het door aanlegger bestuurd 
voertuig op zichzelve een zichtbare aan
wijzing uitmaakt van een zwenking naar 
links welke kan voorzien worden en aan 
de vereisten van artikel 96, 97 en 31, 2°, 
van de Wegcode voldeed, het middel aan 
de rechter over de grand niet werd voor
gesteld; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
nieuw zijnde, dienvolgens niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de vaststelling van het 
arrest dat verweerdei· Jacques Chevalier 
de inbreuk heeft gepleegd van de door de 
aanlegger bestuurde vrachtwagen op een 
kruispunt te pogen voorbij te steken, niet 
verhindert dat oak een font ten laste van 
de aanlegger kon gelegd worden ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand souverein oordeelt over het bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen de 
alzo vastgestelde fout en het litigieus on
geval; 

Dat het tweede onderdeel ,van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 104 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het verkeer, doordat het bestre
den arrest het beroepen vonnis heeft be
vestigd hetwelk aanlegger veroordeelde 
om een motorvoertuig op meer dan twee 
wielen niet voorzien van een achteruit
kijkspiegel tot het verkeer te hebben aan
gewend, door te verklaren dat het hem be
hoorde alvorens het voertuig tot het ver
keer aan te wenden zich er van te verge
wissen, dat het reglementair in orde was 
en desgevallend alle nuttige schikkingen 
te treffen opdat het alzo weze, dan wan
neer dit feit niet ten laste kan gelegd 
worden van aanlegger die gelast werd dit 
voertuig te besturen, voertuig dat in het 
verkeer werd gebracht niet door hem zelf, 
maar door de << Office Mutual .Aid >> 
(0. M . .A.) waarvan hij de aangestelde 
was en dan wanneer het voertuig, voor 
het overige, door de bevoegde technische 
dienst onderzocht en aangenomen geweest 
was: · 

Overwegende dat het arrest hierop wijst 
dat de door Duvivier bestuurde vracht
wagen voorzien was van een achteruit
kijkspiegel welke niet toeliet over de lin-

kerzijde van de weg, en de achterkant 
van het voertuig uitzicht te hebben; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat Duvivier, in hoedanigheid vah auto
bestuurder van de 0. M . .A., cUt voertuig 
in het verkeer heeft gebracht; 

Overwegende dat uit deze omstandig
heid blijkt dat aanlegger, in een ze
kere mate over het cloor hem in het ver
keer gebracht voertuig beschikte ; 

Overwegende dienvolgens dat, door te 
beslissen dat het in het verkeer brengen 
van de niet van een reglementaire ~}chter
uitkijkspiegel voorziene vrachtwagen, 
aanlegge1~ toe te wijten was, het arrest 
de in het middel bedoelde wetsbepalingen 
niet heeft geschonuen ; 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partijen : 

Over het middel : schending van artike
len 1350, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
'Vetboek, 97 van de Grondwet, doordat, 
door de verantwoordelijkheid voor de 
aanrijding ten belope van de helft ten 
laste van aanlegger te leggen, het arrest 
:hem veroordeeld heeft om aan de burger
li,jke partij Jacques Chevalier, de helft 
van de aan zijn voertuig uitgevoerde her
stellingskosten en de helft van het zede
lijk nadeel wegens derving van zijn voer
tuig te betalen, en het beroepen vonnis 
bevestigd heeft, de aanlegger veroordelen
de om aan de burgerlijke partijen echt
genoten Emile Chevalier de geheelheid 
van hun schade te betalen, dan wari
neer er tussen het aan de aanlegger ver
weten feit en het ongeval geen oorzake
lijk verband bestond en dat de gevolgen 
er van te zijnen laste dus niet mochten 
gelegd worden ; dan wanneer er geen ze
delijke schade wegens derving van een 
voertuig kan bestaan, en aanlegger, in 
alle geval, niet kon gedwongen worden ai
leen geheel de schade van de burger
lijke partijen echtgenoten Emile Cheva
lier te, herstellen, vermits de verantwoor
delijkheid voor het ongeval hem enkel 
voor de helft aangerekend was ; 

Overwegende dat de beoordeling van 
het oorzakelijk verband tussen de font 
voor de dader van een ongeval en de scha
de die daaruit volgt aan de souvereine 
beoordeling van de rechter over de grand 
toebehoort; 

Overwegende dat dit ook waar is wat 
het bestaan van een zedelijk nadeel be
treft; 

Dat derhalve -de eerste twee onderdelen 
van het middel niet ontvankelijk zijn; 

Overwegel1de dat artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek degene die door zijn 
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l'lchuld een schade aan een andere veroor
zaakt, verplicht deze schade geheel te ver
goeden; 

Overwegende dat de door het arrest be
volen verdeling van verantwoordelijkheid 
slechts de onderlinge betrekkingen van de 
voortbrengers van de schade betreft maar 
vreemd is aan de vordering van de burger
lijke partijen echtgenoten Ohevalier-Guis
biers die gerechtigd zijn om de herstelling 
van de hele door hen geleden schade tegen 
een van de voortbrengers van deze schade 
te vervolgen ; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten. 

31 Maart 1952. - 2" kamer. - Voonl!it
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclttidende conclusie, H. Oolard, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 31 Maart 1952 

VEJRKEJEJR. - lNBREUK OP DE WETSBEPALlN
GEN BETREF~"'ENDE DE VOORRANG VAN DOOR
GANG. - EJERSTE RECHTER DE BETlCHTING 
VAN lNBREUK OP ARTIKEL 54 VAN DE WEG
CODE VERVANGENDE DOOR DIE VAN lNBREUK OP 
ARTIKEL 55. - HOGER BEROEP VAN DE BE
KLAAGDE ALLEEN. - VERPLlCHTlNG VOOR DE 
RECHTER AAN RET FElT ZlJN WET'l'ELlJKE 
OMSCHRIJVlNG TE GEVEN EN Ul'l' HOOFDE VAN 
ART!KEL 54 TE VEROORDELEN, lNDIEN HlJ 
VASTS'l'ELT -DAT RET FElT EEN lNBREUK OP DIT 
ARTlKEL Ul'l'MAAKT. - EJERBIEDlGlNG DER 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGlNG (1). 

:W anneer de arm beklaagde ve1'weten in
b;reulc bestant het enig feit is de wetsbe
palingen bet1·efjende de voo1Tang van 
doo1'gang ove1·t1'erlen te hebben en de 
eerste rechter de betichting van inbrenk 
op a1'tikel 54 van de W egcode doo1· die 
van inb1'ettlc op ar'tilcel 55 ver·vangen 
heett, moet de rechter in hoger be1·oep, 
op het enlcel beroep van de belclaagde, 
aan het feit zijn wettelijlce omscMij
ving geven en, indien hij vaststelt dat 
dit feit een inb1'ettlc op a1'tikel 54 nit
rnaakt, de belclaagde nit dien hoofde 
1mroordelen, mits ee-rbiediging der r·ech
ten van de verdediging (1) . 

(1) Zie verbr., 18 April 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 131); 22 November 1938 (Ar·r·. Jler·br., 
1938, biz. 242; Bull. en PASIC., 1938, I, 360); 
25 Augustus 194-3 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 325) ; 

(LOONlS, T. GITS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 September 1951 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Brussel ; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen het 
opellJlilaar ministerie gericht is : 

Overwegende dat de voorziening van de 
burgerlijke partij slechts ontvankelijk is 
wat de veroordeling tot de kosten van de 
publieke vordering aangaat; dat de aan
legger, te dien opzichte geen bijzonder 
middel inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 54, 55 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, 159, 160 van het Wetboek van straf
vordering, van de regels betreffende het 
gezag dat in strafzaken aan het gewijsde 
dient gehecht en van de regels betreffende 
de uitwerking van het hoger beroep van de 
beklaagde, doordat de correctionele recht
bank door het bestreden vonnis, zich onbe
voegd heeft verklaard om van de vorde
ring van de burgerlijke partij kennis te 
nemen na de vrijspraak te hebben uitge
sproken van de verweerder die oorspron
kelijk wegens inbreuk op artikel 54 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
was gedaagd geweest en bij vonnis van de 
politierechtbank te Brussel veroordeeld we
gens overtreding van artikel 55 van het
zelfde koninklijk besluit, betichting waar
over de verweerder uitgenodigd werd om 
zich te verdedigen, doordat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat de 
door verweerder gevolgde rijweg niet ver
der liep dan de aansluiting met de door de 
aanlegger gevolgde rijweg, beslist heeft 
dat de op voormeld artikel 55 gegronde be
tichting niet bewezen w:.ts, maar dat het 
op het enkel hoger beroep van beklaagde 
de inbreuk op artikel 54 van het bedoeld 
koninklijk besluit niet mocht aannemen, 
om reden dat de door de eerste rechter we
gens dit misdrijf uitgesproken vrijsp1'aak 
door beklaagde verkregen blijft en dat 
de rechtbank van hoger beroep dit mis
drijf niet mocht aannemen zonder het 
gezag van het gewijsde te schenden ; 
dan wanneer : 1 o artikelen 159 en 160 

21 November 1949 (ArT. J1 er·br., 1950, biz. 152; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 169); 24 September 
1951 (zie hager, biz. 18; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 18). 
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van het Wetboek van strafvordering 
aan de strafrechter de verplichting op
leggen zelfs van ambtswege de omschrij
ving te veranderen onder de enkele voor
waarcle de rechten van de verdediging te 
eerbiedigen, voorwaarde welke in onder-

·- havig geval vervuld was; en 2° de regel 
dat de toestand van de beklaagde op zijn 
enkel beroep niet mag verzwaard worden 
zich alleen er tegen verzet dat de rechter 
in boger beroep nit de verandering;. van 
omschrijving ten nadele van beklaagde die 
alleen boger beroep instelde, een verboging 
van straf of een wijziging van bevoegd
heid zou doen volgen; 3° de regel van bet 
gezag dat in boetstraffelijke zaken aan 
het gewijsde client gehecht zich niet hier
tegen verzet dat (le rechter in hoger be
roep, die door het enkel beroep van be
klaagde kennis van de zaak heeft ver
kregen, de omschrijving van de feiten her
neemt zoals zij oorspronkelijk in de vor
clering van het openbaar ministerie was 
aangewezen en welke door de eerste rech
ter van de hand werd gewezen ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
waarvoor de zaak gebracht werd door 
de dagvaarding welke aan Jacob Gits, 
bier verweerder, een inbreuk op arti
kel 54 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende reglement op 
de politie van het vervoer ten laste legde, 
zich er toe beperkt heeft vast te stellen 
dat de door de beklaagde begane font in 
werkelijkheid een inbreuk op artikel 55 
van hetzelfde koninklijk besluit uitmaak
te en hem wegens dit feit te veroordelen; 

Overwegende dat op het enkel hoger be
roep van beklaagde de correctionele recht" 
bank de overtreding van artikel 55 van de 
Wegcode niet bewezen heeft verklaard en 
beslist heeft dater geen aanleiding bestond 
om na te gaan of beroeper artikel 54 had 
overtreden, om reden dat het vonnis van 
de politierechtbank over dit punt kracht 
yan gewijsde had verworven; 

Overwegende dat, in deze voorwaarden, 
de aan beklaagde verweten inbreuk er en
kel in bestaande de wetsbepalingen betref
fende de voorrang van doorgang overtre
den te hebben, de rechter in hoger be
roep de werkelijke toe te I)assen wetsbe
paling in de plaats moest stellen van· deze 
die ten onrechte door de eerste rechter 
werd toegepast ; 

Dat h~t middel dus gegrond is; 
Om deze redenen, verbreekt het bestre

clen vonnis doch voor zoveel het de recht
bank onbevoegd .heeft verklaard om over 
de vorclering van de burgerlijke partij 
Adolphe Loonis te beslissen; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 

veroordeelt verweerster tot de · kosten ; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar de 
correctionele rechtbank te Nijvel, zetec 
len de in hoger beroep. 

31 Maart 1952. - 2e kamer. - Voorzit
te1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge. 
ver, H. .Anciaux Henry de Faveaux ... ~ 
Gelijkluidencle conclttsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

2• KAMER. - 31 Maart 1952 

BEVOEGDHEID EN .AANLEG. - SrnAn'
ZAREN. - BESCHIKKING VAN DE R·AADKAMER 
EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN GECON'l'RAVENTIO· 
NALISEERD WANBEDRIJF NAAR DE POLITIE
RECH'l'BANK VERWIJZEND. - DAGVAARDING, 
DOOR DE OFFICIER VAN HE'l' OPENBAAR MINIS
TERIE, VAN EEN ANDER BEKLAAGDE WEGENS 
EEN INBREUK OP DE WEGCODE •. - lNBREUK 
DE BES'l'ANDDELEN UITMAKEND VAN EEN WAN· 
BEDRIJF VALLENDE BINNEN DE BEVOEGDHEID 
VAN DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK, DOCH DA'l' 
v66R DEZE NIE'l' WERD GEBRACHT. - POLITIE
RECH'rER BLIJI'ENDE IlEVOEGD OM VAN I[E'l' 
GECONTUA VENTIONALISEERD W ANBEDRIJF KEN· 
NIS 'l'E NEMEN, ZELFS IN GEVAL YAN SAMEN
HANG 'l'USSEN DE TEN LAS'l'E VAN DE TWEE BE· 
KLAAGDEN GELEGDE :M:ISDRIJVEN. 

N culat de raadlcamer, rnits aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
belclaagde wegens onm"ijwillige slagen 
of ve1'WOildingen naar cle pol-itierecht
banlc verwezen heeft, blijft de poUtie-
1·echter bevoegd om van d'it misdiijf 
lcennis te nemen, wannee1', op 1·echt
st·reelcse clagvaarding cloo·r cle ojficie1· 
vn1~ het openban1· ministede, bij hem 
een inb1'eulc · op de W egcode aanhangig 
gemankt wo1·dt, ten lnste vnn een ander 
beklnngcle gelegd wellce een bestandcleel 
·t/.'itmnMct van een wanbeclrijf vnn on
'VI"ijwillige slagen of venvonclingen val
lencle binnen cle bevoegdheid van de co1·-
1·ectionele i·echtbanlc, hetwellc echte·r 
v66r cleze niet ~ve1·d gebracht,· h·ij blijft 
bevoegcl, zelfs inclien er tttssen de mis
clrijven ten laste vnn de twee belclang
den snmenhang zon lcunnen bestau.n (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN, 
IN ZAKE DESSY EN CLAUSSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, OJJ 

(1) Verbr., 27 November en 13 December 
1950 en 22 Januari 1951 (Arr. Ve1·b1·., 1951, 
biz. 137, 186 en 267; Bull. en PAsrc., 1951, I,. 
173, 233 en 319). 
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6 Januari 1952 ingediend door de Procu
reur des Konings bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Aarlen ; 

Overwegende d·at, bij . beschikking van 
27 Januari 1951, de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Aarlen 
mits aanneming van verzachtende omstan: 
digheden, Fernand Dessy naar de bevoegde 
politier~chtbank heeft verwezen om, te 
Florenv1lle, op 5 Januari 1951, onvrijwil
lig, bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, doch zondm' het inzicht om de per
soon van een andei· aan te randen, slagen 
of verwondingen aan Joseph Clausse en 
aan Gisele Warnon toegebracht te hebben; 

Overwegende dat de officier van het 
openbaar Ministerie bij de politierecht
bank te Florenville wegens gezegde be
tichting en wegens inbreuk op artikel 42 
van de Wegcode Dessy heeft doen dag
vaarden; dat hij bovendien Clausse we
gens inbreuken op artikelen 42 en 27, 1°, 
van hetzelfde W etboek deed dagvaarden ; 

Overwegende dat, v66r de politierecht
bank, Dessy zich burgerlijke partij tegen 
Clausse heeft gesteld, en Clausse tegen 
Dessy; dat, bij vonnis van 12 Mei 1951, 
de beklaagden van de vervolgingen ont
slagen en de vorderingen van de burger
lijke partijen afgewezen werden; 

Overwegende dat de hogere beroepen van 
Dessy, beklaagde en burgerlijke partij, en 
van de procureur des konings tegen Dessy 
en Clausse bij de correctionele rechtbank 
te Aarlen aanhangig werden gemaakt; dat, 
op 10 November 1951 over deze beroepen 
uitspraak doende, deze rechtbank beslist 
heeft dat de politierechtbank onbevoegd 
was om kennis te nemen van de aan Claus
se verweten inbreuken op de Wegcode, 
deze misdrijven bestanddelen uitmakende 
van een wanbeclrijf van slagen of verwon
clingen bij onvoorzichtigheid waarover 
geen beschikking van verwijzing naar de 
politierechtbank ten opzichte van Clausse 
genomen werd en anderzijds, dat, de fei
ten bedoeld door de aan Clausse betekende 
dagvaarding samenhangend zijnde met 
deze aan Dessy verweten omdat zij het
zelfde verkeersongeval betreffen, de po
litierechtbank ook onbevoegd was om ken
nis te nemen van de tegen Dessy gerichte 
publieke vordering, en dienvolgens van de 
weqerzijdse burgerlijke vorderingen; 

Overwegende dat de strijdigheid be
staande tusl?en de beschikking van de 
raadkamer van 27 Januari 1951 en het 
vonnis van beroep del. 10 November 1951, 
voor zoveel dit de politierechtbank onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de publieke vordering en van de tegen 
Dessy ingestelde burgerlijke vordering, 
beslissingen beide in kracht van gewijsde 
gegaan, een geschil over rechtsgebied 
medebrengt hetwelk een · regeling van 
rechtsgebiecl noodzakelijk maakt; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
c1: do?r de officier van het openbaar mi
mstene ten laste van Clausse gelegde in
breuken bestanddelen uitmaakten van 
een door de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek voorzien misdrijf en, bij 
gebrek aan verwijzing naar de politie
rechtbank ten opzichte van Clausse, bui
ten de bevoegdheid van deze politierecht
bank vielen, de politierechtbank niet on
bevoegd maakte om te beslissen over de 
publieke en over de b'urgerlijke vordering 
waarvan zij ten opzichte van beklaagde 
Dessy tengevolge van een onderscheiden 
titel . van aanhangigmaking regelmatig 
kenms kreeg ; dat de politierechter slechts 
onbevoegd zou geweest zijn om kennis te 
nemen van de vorderingen ingesteld tegen 
de beklaagde Dessy, nit hoofde van sa
menhang met de inbreuken aan Clausse 
ten laste gelegd door de dagvaarding van 
de ambtenaar van het openbaar ministe
rie, inclien deze laatste voor de bevoegde 
rechter gebracht waren geweest, 't is te 
zeggen voor de correctionele rechtbank 
in eerste aanleg uitspraak doende, v66r 
dat hij over de gronll van de tegen Dessy 
gerichte vervolgingen nitspraak had ge
tlaan; 

Overwegende dat het dus onwettelijk 
is dat de cqrrectionele rechtbank te Aarlen 
beslist heeft dat de politierechter en zij 
zelf als rechter in hoger beroep uitspraak 
doende, onbevoegd waren om van de pu
blieke en de tegen de beklaagde Dessy 
ingestelde burgerlijke vordering kennis 
te nemen; 

Om deze redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt het. vonnis op 10 Novem
ber 1951 gewezen door de correctionele 
rechtbank te Aarlen, uitspraak doende 
als rechter in hoger beroep, voor zoveel 
dit vonnis : 1 o beslist dat de politierecht
bank en de correctionele rechtbank, als 
rechter in hoger beroep, onbevoegd zijn 
om van de tegen Fernand Dessy ingestel
de publieke vordering en van de burger
lijke vordering van Joseph Clausse kennis 
te nemen; 2° uitspraak doet over de kosteh 
dezer vorderingen; beveelt dat onderha
vig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van de rechtbank van eerste 
aanleg te Am·len en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar de cor
rectionele rechtbank te Neufchateau, uit
spraak doende in hoger beroep. 

31 Maart 1952. - 26 kamer. - Voo·rzit
te·r, H. ·wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Daubresse. - GeUjlcl·uidende 
concl·nsie, H. Colard, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 31 Maart 1952 
MIDDELEN TOT VERBREKING. 

STRAFZAKEN. - MIDDEL, ZONDER ENIGE BE
PALING, EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIES AANYOERENDE. - NIET ON'l'VAN
KELIJ:K. 

Is n·iet ontvanlcelijlc, het middel dat een 
yebrelc aan antwoord op de concl1tsies 
aanvoert, zonder de venveermiddelen te 
bepalen waamp niet zou geantwoord 
geweest zijn (1). 

(GERON, T. STASSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 7 December 1951 in boger be
roep gewezen door de correctionele recbt
bank te Verviers; 

Wat de voorziening a[J.ngaat welke te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring gericbt is; 

Over bet enig middel : afgeleid hieruit 
dat de bestreden beslissing de middelen 
van verdediging niet beeft beantwoord 
welke bij regelmatig v66r de rechter over 
de grond genomen conclusies uiteengezet 
werden: 

Overwegende clat aanlegger de ver 
weermiddelen niet bepaalt waarop niet 
zou geantwoord zijn geweest; 

Dat het mid del niet ontvankelijk is ; 
V oor zoveel het mid del de beslissing be

doelt welke gewezen werd : 
L Over de publieke vordering : 
Overwegende dat de substanW~le of op 

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

II. Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger tot staving 

van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten. 

31 Maart 1952. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslay
yever, H. Demoulin.- Gelijlcl1ticlencle con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

l ° KAMER. - 3 April 1952 
VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). - NATIONALE LAND-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
20 Juli 1951 (A•·•·. Ye1·b•·., 1951, biz. 692; Bull. 
en_PAsrc., 1951, I, 794). 

JlOUW- EN YOEDINGSCORPORATIE. - BEAMBTE 
VAN DE CORPORATIE, DIE IN RET UITVOEREN 
VAN EEN POLITIEOPDRACHT IEMANDS DOOD VER
OORZAAKT. - FOUTIEF GEJlRUIK VAN DE 
MACHTIGING OM ZIOH VAN EEN WAPEN TE BE
DIENEN. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
CORPORATIE. 

De Nationale lanclbouw- en voedingsco,·po
ratie is verantwom·delijlc voo1· de schade 
bemlclcend door de hande/.ing van een 
ha1·e,· beambten die in-hot 1titvoeren van 
een politieolJdracht wellce hij als or
uact·n van de corporatie waarnam en 
"Wctartoe · h·ij gemachtiyd was om in ge
val van noocl een mw1·wa1Jen te yebrui
lcen, bij een ve,-lceerde opvattiny van 
deze noodwend·igheid dit wapen heett 
yel!ntilct -en aldns iemands clood heeft 
ve,-oo,·zaalct (2). 

(DE JONGE, WEDUWE JlRUYNEEL, T. NA'l'IONALE 
LANDJlOUW- EN VOEDINGSCORPORATIE IN YEREI!· 
FENING.) . 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 9'{ van de Grondwet, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 van het besluit 
van 27 Auguscus 194{) van de secretaris
generaal voor landbon-w en voeding tot 
oprichting van de. Nationale landbouw
en voedingscorporatie, 1 van het besluit 
van 24 Juni 1941 van de secretarissen
generaal van het Ministerie van binnen
landse zaken en volksgezondheid en van 
het Ministerie van landbouw en ravi
taillering, tot oprichting van de boeren
wacht, van al de bepalingen en inzonder
heid van artikel 7 van de besluitwet van 
31 Augustus 1944 betreffende de tijdelijke 
maatregelen tot regeling en vereffening van 
de Nationale landbouw- en voedingscor
poratie, 1 en 2 van het eerste uitvoerings
besluit del. 18 September 1944 van het be
sluit van 31 Augustus 1944 betreffende de 
tijdelijke maatregelen tot regeling en ver
effening van de Nationale landbouw- en 
voeclingscorporatie, 1 en 2 van de besluit
wet van 8 November 1944 betreffende de 
vereffening van de Nationale landbouw- en 
voedingscorporatie, 1 en 2 van het besluit 
van 22 December 1944 waarbij de vereffe
naars van de Nationale landbouw- en voe
dingscorporatie worden aangeduid, 1 en 2 

(2) Zie onder meer verbr., 31 Maart 1943 
(.4.1'1'. T'e1·b1·., 1943, biz. 75; Bull. en PASIC., 
1943, I, 117, en nota 2); 27 October 1947 (A1-r. 
T'm·bl-. 1947, biz. 334; Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 437,' en nota) ; 25 October 1951 (zie boger, 
biz. 93; Bull. en PAsiC., 1952, I, 101). 
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van het besluit van de secretaris-generaal 
van het lVlinisterie van binnenlandse za
ken en volksgezondheid en van de secre
taris-generaal van het Ministerie van 
landbouw en ravitaillering dd. 25 Novem
ber 1942 betreffende de bewapening van 
de oversten en leden van de boerenwacht, 
doorclat het bestreden arrest, nate hebben 
erkend dat, op het ogenblik van de fei
ten, De Olercq dienst deed als provinciaal 
overste van de boerenwacht, dat hij 
eigenmachtig beslist had post te nemen te 
Viane en dat zijn « actie ll niet was in
gericht geweest met de hulp van de 
feldgendarmerie en van de rijkswacht, 
dat De Olercq, op het ogenblik van de fei
ten, een politieopdracht uitvoerde als « or
gaan ll van de Nationale landbouw- en voe
dingscorporatie, dat De Olercq de toela
ting had gewapend te zijn, beslist dat, 
om aanleiding te g·even tot rechtstreekse 
aansprakelijkheid van de N. L. V. 0., 
het zou vereist zijn niet aileen dat de 
door De Olercq, haar orgaan, verrichte 
daad plaats zou hebben gevonden ter ge
legenheid en in de loop van de nitvoering 
van de dienst van die agent, doch ook dat 
de schadelijke daad de fontieve uitvoe
ring zon uitmaken van een daad welke de 
agent mocht verrichten; dat De Olercq 
de administratieve onderrichtingen be
treffende het gebruik van vuurwapens 
moest kennen; dat het gebruik van een 
vunrwapen tegen Oardinael een daad is 
welke De Olercq noch het recht noch de 
macht had te verrichten en dus tot de 
aansprakelijkheid van de N. L. V. C. 
geen aanleiding kon geven, afgezien van 
het feit dat het wapen op zo een onhandi
ge wijze werd gebrnikt dat niet Oardinael 
doch de voorbijganger Brnyneel getroffen 
werd; doordat, bijgevolg, het arrest de 
eis van aanleggers heeft afgewezen en 
ze tot de kosten heeft veroordeeld, dan 
wanneer uit de vaststellingen van het ar
rest blijkt dat De Olercq het recht en de 
macht had zich te bedienen van het wapen 
dat hem was toevertrouwd geweest, en dat 
hij, door er zich onhandig en ten onrechte 
van te bedienen ontegensprekelijk een font 
begaan heeft in de nitoefening en ter gele
genheid van de nitoefening van de op
dracht welke hem was toevertronwd ge
weest door het organisme waarvan hij 
het orgaan was; dat er nog nit voort
vloeit dat de font bestaat in het feit dat 
hij Bruyneel gedood heeft dan wanneer 
hij beweert een andere persoon te hebben 
willen treffen die vluchtte om te ontsnap
pen aan het onderzoek dat hij het recht 
had te doen: 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat De Olercq door 
de correctionele rechtbank veroordeeld 
werd om vrijwillig, doch zonder oogmerk 
om te doden, aan Bruyneel slagen of ver-

wondingen te hebben toegebracht welke 
de dood tot gevolg hadden ; 

Dat aanleggers, rechthebbenden· van het 
slachtoffer, tegen voornoemde De Olercq, 
de Belgische Staat en de Nationale land
bouw- en voedingscorporatie, in vereffe
ning, v66r de burgerlijke rechtbank een 
eis ingesteld hadden strekkende · tot het 
bekomen van schadevergoeding wegens dit 
feit; 

Ovei·wegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat voornoemde De Olercq wan
neer hij het schadeveroorzakend feit 
pleegde, dienst deed als provinciaal over
ste van de boe·renwacht en als dusdanig 
« als orgaan van de Nationale landbouw
en voedingscorporatie een politieopdracht 
uitvoerde ll ; 

Overwegende dat het arrest er aan 
herinnert dat, om de rechtstreekse aan
sprakelijkheid van een moreel wezen te 
doen ontstaan, het noodzakelijk is dat 
het door zijn orgaan gepleegd schadebe
rokkenend feit de foutieve uitvoering zij 
van een daad die door de agent mocht ge
steld worden; 

Dat het arrest vaststelt dat De Olercq, 
die de toelating had gewapend te zijn, de 
ambtelijke onderrichtingen betreffende 
het · gebruik van vuurwapens moest ken
nen, luidens welke... « ni~t verder mag 
worden gegaan dan nodig om een weer
stand te overwinnen en dat vuurwapens 
mogen gebruikt worden in noodtoestand ... 
en wanneer het leven van {le agent in ge
vaar is lY; 

Dat het arrest de omstandigheid ontle
dende waarin De Olercq aan Bruyneel de 
dodelijke verwondingen toebracht, vast
stelt dat De Olercq controle uitoefende 
op het nachtverkeer om branclstichtingen 
te voorkomen, dat hij pas de identiteit 
van een .zekere Oardinael vastgesteld had, 
hem zijn papieren terug·g·even, en zijn reis
goed nagezien had, dat er slechts een be
twisting bestond nopens de noodzakelijk
heid van een nachtbewijs, dat voornoem
de Oardinael, mogelijks ten gevolge van 
een misverstand, zijn weg voortzette en 
minstens 70 meter verwijderd was; 

Overwegende dat het arrest ten onrech
te uit deze omstandigheden afleidt dat 
het gebruik van een vuurwapen tegen 
Oarclinael « een daad is dat De Olercq 
noch het recht noch de macht had in uit
voering van zijn bediening te stellen ll ; 

Dat inderdaad nit de vaststellingen zelf 
van het arrest volgt dat de uitoefening , 
van De Olercq's bediening hem tot het ge
brnik van vuurwapens rechtigde telkens 
dit noodzakelijk was en dat het precies 
is door de verkeerde beoordeling van die 
nooclzakelijkheid en door het gebruik.en 
van zijn wapen in dergelijke omstandig
heden dat De Olercq een font heeft be
gaan bestaande in de foutieve nitoefening 
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van .de macht welke hij bezat, foutieve 
uitoefening die de aansprakelijkheid van 
verweerstet· medebrengt; 

Wat de kosten betreft : 
_ Overwegende dat aanleggers conclude
ren tot de veroordeling van verweerders 
tot de kosten niet alleen van de aanleg in 
verbreking maar ook van het vernietigd 
arrest; 

Overwegencle, enerzijds, dat de rechten 
op het vernietigd arrest slechts kosten 
zijn van de aanleg voor de rechter over 
de grond; 
_ Dat het de rechter van verwijzing zal 
behoren hierover uitspraak te doen; 
· Overwegende, anderzijds, dat aanleg
gers, geen uitgi.l'te van het arrest hebben 
moeten lichten om hun voorziening ont
vankelijk te maken, dat zij bij hun voor
ziening het afschrift hebben gevoegd van 
het arrest dat aan eerste aanlegster werd 
betekend; 
· Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
in de registers van het Hof van beroep te 
Gent zal overgeschreven worden en dat 
melding er van op de kant van de vernie
tigde beslissing zal gemaakt worden ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten van 
de aanleg in verbreking; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 .April 1952. - 1° kamer - Voorzit
ter, H. Bail. raadsheer waarnemend voor
ter. - Verslaggever, H. de Clippele. -
Gelijlclttidende conclttsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Resteau en Van Leynseele. 

1" KAMER.- 3 April 1952 

1" BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG. 
VORDERING _ INGESTELD TEGEN DE UITBATER. 
VAN ENE DRANKSLIJ1_'ERIJ .EN HEBBENDE TOT 
VOORWERP ENE TOT UITBATING VAN DE SLIJ
'l'ERIJ AANGEGANE VERBINTENIS. - BEVOEGD
HEID VAN DE HANDELSRECHTBANK. 

2° HOOFDELIJKHEID. ~ HANDELAARS 
DIE SCHULDENAARS ZIJN ENER ZEL!i'DE VERBIN
TENIS. -- HOOFDELIJKHEID. 

1° Rechtvaardigt in feite de bevoegdheicl 
van de handels1·echtbank, het vonnis dat 
vaststelt dat de ve1·weerder ene dranlc
slijterij ttitbaat en dat hij de bewiste 
verb·lntenis tot nitbat'lng van de slijte'J'ij 
heett aangegaan. 

2° Rechtens bestaat e1· hootdelijlcheid ttts
sen handeldrljvende schuldenaars die 

(1) DE PAGE, d. III, n" 328; PLANIOL en 
RrPERT, d. VII, n' 1075; Rep. pmt. d1·. belge, 

tot eenzelfde ttit overeenlcomst ontstane 
ve1·bintenis gehottden zi.in (1). 

(DIRKS-VERSCHAEREN, 
1_'. N. V. BROUWERIJEN VAN ALKEN). 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Februari 1950 door de Recht
bank van koophandel te .Antwerpen ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel1 van de wet van 15 December 1872 
houdende de titels I tot IV van het eerste 
boek van het handelswetboek en van ar
tikel 21 van de wet van 28 Maart 1876 op 
de bevoegdheid doordat het bestreden von
nis de hoedanigheid van handelaar in 
hoofde van eiser afleidt uit de enige om
standigheid dat hij met de verweerster 
een overeenkomst heeft gesloten die een 
handelskarakter zou vertonen, zonder 
vast te stellen dat hij, in feite, daden 
stelt die door de wet daden van koop
handel genoemd worden en daarvan zijn 
gewoon beroep maakt, zodat het bestreden 
vonnis ten onrechte eiser als handelaar 
heeft aangezien en zich derhalve ook ten 
onrechte bevoegd heeft geacht om te be
slissen over een vordering gericht tegen 
twee verweerders waarvan er een geen 
handelaar was : 

Overwegende da t het bestreden vonnis 
er op wijst dat aanlegger erkend heeft 
de som van 50.000 frank in leen ontvangen 
te hebben cc. om ze in zijn handel te ge
bruiken ll en dat hij zich verbonden heeft 
uitsluitend bieren van verweerster af te 
nemen cc voor de slijterij welke hij recht
streeks als beheerder of anderszins uit
baat of zal uitbaten ll; 

Overwegende da t de bestreden beslis
sing uit deze feitelijke gegevens wettelijk 
de hoeclanigheid van koophandelaar in 
hoofde van aanlegger heeft kunnen af
leiden en de tot stand gekomen overeen
komst koophandelsdaad heeft kunnen noe
men· 
D~t de bestreden beslissing alzo de be

voegdheid van de rechtbank van koophan
del om- van het haar onderworpen geschil 
kennis te nemen in feite gerechtvaardigd 
heeft; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1 en 10 van cle wet van 15 De
cember 1872 houdende de titels I tot IV' 
van het Wetboek van koophandel en van 
artikel 21 van de wet van 25 Maart 1876 
op de bevoegdheicl, doordat het bestreden 
vonnis na, in strijd met de beweringen 
van eiseres en van haar echtgenoot, aan-

v' Obligations, n' 446; Brussel, 7 Juni 1933 
(PASIC., 1933, II, 168). 
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genomen te hebben dat deze laatste de 
werkelijke uitbater was van het cafe 
« Vieux Temps ll, ook eiseres als uitbaat
ster dezer slijterij aanziet, dan wanneer 
de koopvrouw die er zich toe bepaalt de 
koopwaren uit de handel van haar man 
in het klein te verkopen, wat noodzake
lijk het geval is in een herberg·, niet als 
koopvrouw client geacht, zodat de recht
bank zich onbevoegd moest verklaren ver
mits eiseres niet als handelaarster mocht 
.aangezien worden : 

Overwegende dat noch uit de bestreden 
beslissing noch uit enig stuk waarop het 
Hof· acht vermag te slaan blijkt dat aan
legster er zich toe beperkte de koopwaren 
uit de handel van haar man in het klein 
te verkopen; 

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

~artikel 97 van de Grondwet, 1200, 1201 
meer bepaaldelijk 1202, 1203 voor zoveel 
nodig 1887 van artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis eiseres hoofdelijk met haar 
man veroordeelt, alhoewel de oorzaak van 
·de uitgesproken veroordeJingen aileen te 
vinden was in de verplichtingen welke 
haar echtgenoot op zich had genomen ter 
gelegenheid van een geldlening welke hij 
persoonlijk van verweerster bekomen had 
en waaraan eiseres volkomen vreemd was 
:gebleven, terwijl, ten andere, de omstan
digheid dat volgens het vonnis, beide echt
genoten samen de herberg uitbaatten voor 
·dewelke de gelcllening toegestaan werd 
alsmede het feit dat eiseres de door haar 
echtgenoot aangegane overeenkomst ge
kend zou hebben onvoldoende zijn om 
een hoofdelijke veroordeling te rechtvaar
digen, vermits, enerzijds, zelfs als koop, 
vrouw, eiseres niet kon gebonden worden 
door een overeenkomst waaraan zij vreemd 
was gebleven, terwijl, ten andere, het 
bestreden vonnis tegen haar geen en
kele font weerhoudt die aanleiding zou 
kunnen geven tot een hoofdelijke veroor
deling en namelijk niet vaststelt dat eise
res, als werkelijke uitbaatster evenals 
haar man, bij een andere brouwerij dan 
die van de verweerster bier zou hebben 
besteld ~= 

Overwegende dat, uitspraak doende in 
zake koophandel, het bestreden vonnis er 
op wijst dat beide aanleggers samen de 
herberg « Vieux Temps ll exploiteren en 
dat aanlegster heel goed het bestaan van 
de door haar echtgenoot aangegane over
eenkomst moest kennen ; 

Dat het vonnis anderzijds vermeldt dat 
op 28 Maart 1949 vastgesteld werd dat ver
-scheidene vaten van de brouwerij << Maes ll 
in het cafe « Vieux Temps ll aanwezig 
waren; 

Overwegende dat dienvolgens het be
:streden vonnis zonder de in het middel 

VERBR., 1952. - 28 

aangeduide wetsbepalingen te schenden 
heeft kunnen beslissen dat aanleggers aan
sprakelijk waren voor het nadeel voort
komend van het niet-naleven van bedoelde 
handelsovereenkomst, en ze solidair ver
oordeeld heeft vermits onder koophandel
drijvende schuldenaars welke tot een
zelfde contractuele verbintenis zijn gehou
den, rechtens hoofdelijkheid bestaat; 

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

3 April 1952. - 1" kamer. - Voorzit
ter en Verslaggever, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - (}elijkluidende 
oonolusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Veldekens. 

le KAMER. - 3 April 1952 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - BURGERLlJKE ZAKEN. -
GROND VAN NIET-ON'l'VANKELIJKHEID OM ON
DER ELKAAR TEGENSTRIJDIGE BEWEEGREDENEN 
VERWORPEN. - Nm•r GEMOTIVEERD VONNIS. 

Sohendt het art'ikel 97 van de Grondtvet, 
het vonnis d.tt om onder ellca.a1· tegen
st1"ijdige beweegredenen een grand van 
niet-ontvanlcelijlcheid verwerpt. 

(EE¥ANS '1'. EVENEPOEL-VANDENBOSSCHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Mei 1949 in hoger beroep 
gewezen dooi· de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste ~middel : schending van 
artikelen 342, 345 en 470 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging en 
van art~kel 97 van de Grondwe~. eerste 
onderdeel : doordat, in kennis · gesteld 
van de besluiten waarbij eiser~ liet gel
den dat << beroepenen weduwe Jan-Bap
tiste Evenepoel en Gustaaf Evenepoel 
dus geen onverdeelde eigenaars meer zijn 
van gezegde percelen en dan ook zon
der recht om het rechtsgeding voort te 
zetten; clat beroepene Juliette Evenepoel, 
bij gebrek aan hervatting van het 
rechtsgeding in haar nieuwe hoedanig
heicl van enige eigenares van gezegde 
percelen het rechtsgecling in deze hoeda
nigheid niet mag voortzetten ll, de recht
bank van Brussel, in het bestreclen von
nis, het middel van niet-ontvankelijkheid, 
dat aldus door eiser in verbreking afge
leid wercl uit de veranclering van hoeda
nigheid voortspruitende uit de eigencloms
overgang die tussen de beroepen partijen 
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plaats 'gegTepen had, verworpen heeft 
door enerzijds vast te stellen dat « beroe
pene .Juliette Evenepoel eigenares is ge
worden van de percelen grond vroeger 
toebehorencle aan de andere beroepenen, 
dat bijgevolg deze laatsten (de partijen 
Evenepoel-Vantricht en Gustaaf Evene
poel) geen belang meer hebben in het hui
dig geding ... , dat zij (de echtgenoten Van
denbossche-Evenepoel) in hun nieuwe hoe
danigheid van eigenaars van kwestige 
percelen het rechtsgeding niet regelmatig 
hebben hervat >> en door anderzijds te ver
klar·en dat << zij trouwens het geding niet 
moesten herva tten daar de andere beroe
penen hun hoedanigheid niet blijken ver
loren te hebben >>, zij haar houding door 
gans tegenstrijdige motieven bepaald 
heeft, hetgeen gelijk staat met een gebrek 
aan motivering, en terzelvertijd inbreuk 
gemaakt heeft op de wetsbepalingen be
treffende de verplichting van de partijen 
om ingeval van veranclering van lweclanig
heicl het geding te hernemen en op de 
bepaling van de Grondwet betreffende de 
verplichting van de rechter om zijn be
slissing te motiveren; tweede ondercleel : 
doordat het bestreden vonnis het middel 
van niet-ontvankelijkheicl, waarvan spra
ke in het eerste onderdeel van huidig 
verbrekingsmicldel, en dat afgeleid werd 
nit het gebrek aan geclinghervatting na 
een wijziging van hoeclanigheid, gewei
gerd heeft te aanvaarden om reden dat 
« die verandering van toestand geen in
vloed heeft,op de grond van het geschil >>, 
-· dan wanneer voor een dergelijk middel 
van niet-ontvankelijkheid nergens vereist 
wordt dat de wijziging, waarop het ge
grond is, een gelijkaarclige invloecl zou 
gehad hebben : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat uit de vermeldingen 

van het bestreden vonnis blijkt dat de 
vordering er toe strekte te doen erkennen 
dat percelen grond toebehorende nan ver
weerders, ann de weduwe Jan Evene
poel en aan Gustaaf Evenepoel, ingesloten 
waren· 
Over~egende dat aanlegger, in zijn v66r 

de rechter in boger beroep genomen con
clusien een notariele akte van 28 October 
1946 inroepend, dagtekenend van na de 
akte van hoger beroep, waarbij het eigen
domsrecht van de percelen grond toebe
horende aan de weduwe Evenepoel en aan 
Gustaaf Evenepoel op verweerster Ju
liette Evenepoel overgedragen werd, te
gen de vordering een middel van niet
ontvankelijkheid inbracht hetwelk, ten 
opzichte van de eerstgenoemden afgeleid 
was hieruit dat zij, naardien zij geen eig·e
naai's van voornoemde percelen meer wa
ren, er niet toe gerechtigd waren het 
rechtsgeding voort te zetten en, ten op
zichte van verweerster Juliette Evenepoel 

hieruit dat ZIJ, in gebreke blijvend in 
haar nieuwe hoedanigheid van enige eige
nares van de percelen het geding te her
vatten, het geding in deze hoedanigheid 
niet kon voortzetten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben vastgesteld dat de weduwe 
Evenepoel en Gustaaf Evenepoel geen be
lang meer hebben in het geding ulhoewel 
zij er nog bij betrokken waren ten dage 
van de instelling van het hoger beroep, 
beslist clat verweerclers << het gelling niet 
moesten hervatten daar de andere beroe
penen hun hoedanigheid niet blijken ver
loren te hebben >> ; 

Overwegencle dat de vaststelling dat de 
weduwe Evenepoel en Gustaaf Evenepoel 
geen belang meer hebben in het geding 
strij clig is met de mening cia t deze zelfde 
personen de hoeclanigheicl niet hebben ver
loren van eigenaars van de percelen groncl 
ten behoeve waarvan een recht van over
gang gevordercl wercl; 

Dat er nit volgt clat het vonnis het mid
del van niet-ontvankelijkheid enkel met 
tegenstrijdig<; motieven beantwoorcl heeft, 
wat met het ontbreken van motieven 
gelijkstaat, en arti!{el 97 van de Grondwet 
heeft geschonden; 

Dut het eerste onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Wat de kosten aangaat : 
Overwegende dat het aan de rechter 

waarheen de zaak verwezen wordt be
lwort over de kosten van de vernietigde 
procedure uitspraak te doen; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis behoudens voor zoveel het het 
hoger beroep ontvangen heeft; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing , 
veroordeelt verweerclers tot de kosten 
van de aanleg in verbreking; verwijst 
de zaak alzo beperkt naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Leuven, zitting hou
dend in hoger beroep. 

3 April 1952. - 1° kamer. - Voorzit
teT, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve'l', H. Bareel. - Ge
Ujklttidende conclltSie, H. Colard, advo
caat-generaal. -· Ple'ite'l's, HH. Demeur 
en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 7 April 1952 

1° J\i!ILITIE. - HOGE MILITIERAAD. - AAN
VRAAG OM UITS'l'EL NIET ONDERWORPEN AAN 
DE UILITIERAAD. - HOGE MILITIERAAD NIE'l' 
\'ERMOGEND KENNIS ER VAN TE NEMEN. 
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2° MILITIE. - HOGE MILI!IERAAD.- VAST
S'fELLING DAT EEN DER VEREISTE OM UITSTEL 
'fE BEKOMEN NIET IS VERVULD. - BESLISSING 
OVER DE GEGRONDHEID VAN DE AANVRAAG OM 
UITSTEL UITSPRAAK POENDE, 

1° De Ifoge militieraad, bij wellce ene 
zaalc op hager beroep aanhangig werd 
gemaalct vermau ueen lcennis te nemen 
van een aanvraag om ~titstel wellce aan 
de ee1·ste ~-eohte1' niet onderworpen 
werd (1). . 

2° De Hoge militieraad die een aanvraag 
om uitstel afwijst om de 1·eden dat de 
dienstpliohtige een van de vereisten niet 
vervuld waarvan het toelcennen van een 
uitstel door de wet afhanlcelijlc gemaalct 
·werd, doet uitsp1·aalc over de geg,·ond
hei(l van de aanvraag. 

(DAELEMANS.) 

ARR.EST. 

HE'r HOF ; - Gelet op de bestreden 
'beslissing, op 30 November 1951 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 21, littera a, en 22 van de wet 
op de militie, de werving en de dienst
verplichtingen, herdrukt krachtens het 
koninklijk besluit van 15 Februari 1937, 
doordat, de hoge militieraad bij de 
bestreden beslissing, zich onbevoegd ver
klaart om de gevolgen te herstellen van 
de door het gemeentebestuur te Elen be.:' 
gane vergissing, bestaande . hierin dat 
-eisers aanvraag om een uitzonderingsuit
stel op grond van artikel 12, letter a, van 
de voormelde wet, werd gesteld op een 
formulier tot aanvraag om een gewoon 
uitstel op grond van artikel 11 van zelfde 
wet, dan wanneer de bevoegdheid van 
de hoge militieraad niet door enige wets
bepaling wordt beperkt : 

Overwegende dat nit de stukken van de 
procedure blijkt dat, alhoewel eiser op 
:8 Januari 1951 een aanvraag om gewoon 
uitstel op grond van artikel 11 van de 
voormelde militiewet had onderschreven, 
hij op 12 :M:ei 1951, na zijn verschijning 
op het werfbureau, een verzoek heeft in
gediend, hernieuwd op 22 Mei 1951 op een 
administratief formulier ten einde een 
buitengewoon uitstel te bekomen bij toe
passing van artikel 14 van die wet, als
mede dat de militieraad, tegen wiens be
slissing eiser hoger beroep heeft inge
steld, enkel over gezegd verzoek uitspraak 
heeft gedaan ; 

Overwegende ·dat, na in overeenstem
ming met het bovenstaande te hebben vast
gesteld, dat het bij de hoge militieraad 

(1) Verbr., 18 December 1933 (Bull. en 
PASIC., 1934, I, 110); 15 November 1948 (A1'1', 

aanhangig gemaakt hoger beroep een be-, 
slissing betreft waarbij een verzoek om 
buitengewoon uitstel, gegrond op artikel14 
van de militiewet, verworpen werd, de be
streden beslissing daaruit afleidt dat 
voormeld rechtscollege, hetwelk slechts 
bevoegd is om over de ontvankelijkheid 
en over de gegrondheid van het aldus om
schreven hoger beroep uitspraak te doen, 
niet bevoegd was om de gevolgen van een 
administratieve vergissing te herstellen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aldus terecht aanneemt dat daar de 
aanvraag, gedaan op grond van artikelll 
van de militiewet, niet aan de militieraad 
werd onderworpen, het rechtscollege in 
hoger beroep, evenmin als de eerste rech
ter, van dergelijke aanvraag vermocht 
kennis te nemen; dat er anders over be
slissen ero'p zou neel'komen de overdra
gende kracht van het hoger beroep, die 
ook terzake van militiegeschillen bestaat, 
te miskennen ; · 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1319, 1 'l20 en 1322 van het Bur
gerlijk W etboek, doordat de bestreden be
slissing de bewijskracht van eisers ver
zoek del. 12 Mei 1951 miskent door enkel 
het materieel uitzicht van dat verzoek, 
gesteund op artikel 14 van de militiewet 
in acht te nemen, dan wanneer, naar het 
inzicht van eiser, dit verzoek er toe strek
te, bij wijze van herstelling van de be
gane vergissingen, een uitzonderingsuit
stel bij toepassing van artikel12, letter a, 
van zelfde wet te bekomen ; 

Overwegende dat, naar luid van het 
verzoekschrift dd. 12 Mei 1951, gericht 
aan de gouverneur van de provincie van 
zijn militiewoonplaats, eiser vroeg << te 
mogen genieten van het voordeel van arti
kel 14 van de militiewet hetwelk een uit
zonderingsuitstel voorziet voor de enige 
steun ener weduwe )), vraag welke op het 
einde van dit verzoekschrift nog wordt 
herhaald; dat, de bestreden beslissing zo 
nit die bewoonlingen welke klaar en dui
delijk zijn en, derhalve, geen interpretatie 
vergen, als uit de vorm van die uitstel
aanvraag·, zoals deze bij artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 29 Juli 1937 
geregeld is, wettelijk heeft kunnen af
leiden dat eisers verzoek uitsluitend 
strekte tot het belwmen van het buitenge
woon uitstel voorzien bij artikel 14 van de 
mili tie wet ; da t in zijn verzoekschrift eiser 
er weliswaar op wijst dat zijn aanvraag 
van 8 Januari 1951, welke als aanvraag 
om uitzonderingsuitstel was bedoeld, bij 
vergissing werd ingediend als zijnde een 

Ye,·b,·., 1948, biz. 551; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 630). 
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aanvraag om gewoon uitstel, hetgeen hem 
aan het gevaar blootstelt niet van een 
wettelijk recht te kunnen genieten, maar 
dat door de omstandigheden te doen ken
nen die tot zijn nieuw verzoek aanieiding 
hebben gE'geven, en door alclus de_beweeg
reden van hetzelfde te bepalen, eiser het 
voorwerp er van niet wijzigt; 

Overwegende dat l1et micldel niet op
gaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat de bestreden be
slissing de bewijskracht van de beroepen 
beslissing van de militieraad miskent, 
waar zij aanneemt dat, ingevolge het ha
ger beroep, de hoge militieraad kennis 
neemt van een verworpen verzoek om 
buitengewoon uitstel op groncl van arti
kel 14 van cle militiewet, dan wanneer 
de beroepen beslissing liitspraak heeft ge
claan over de geg~;ondheicl van een :ian
vraag om uitstel gesteund op artikel 11 
of op artike~ 12 van zelfde wet, zoals 
blijkt uit cle motivering van die beslis
sing : 

Overwegencle clat uit het op cle voor
gaancle miclclelen gegeven antwoord volgt 
dat de beroepen beslissing van de mi
litieraad uitspraak heeft geclaan, niet 
over een aanvraag om uitstel op grand 
van artikel 11 of 12 van de militiewet, 
doch over een verzoek om uitstel op grand 
van artikel 14, a, van die wet; dat, zo 
die beslissing clit verzoek verwerpt _ om 
reden dat de aanvrager niet cle enige 
steun is van zijn familie, zij daarom geen 
uitspraak cloet over een aanvraag ge
steuncl op artikel 11 of 12, doch enkel 
wijst op de afwezigheicl van een van de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 14, 
volgens welk de milicien zich in een van 
de onder 2° of 3° van voormelcl artikel 11 
opgesomde gevallen bevinden moet; 

Overwegende da t het midclel niet ge
grond is; 

Over het vierde micldel : schending van 
artikel 22 van voormelcle militiewet, 
doordat de bestreden beslissing verzuimt 
over de gegrondheicl van eisers verzoek 
uitspraak te doen, zoals de beroepen be
slissing van de militieraad het heeft ge
daan; 

Overwegende dat door vast te stellen 
dat het bestaan van een van de voorwaar
den tot toepassing van artikel 14 van de 
militiewet niet voorhanden is, - namelijk 
dat er zich in de samenstelling van eisers 
familie een wijziging heeft voorgedaan in 
de zin ·van artikelen 14 en 17, 4°, van die 
wet, - de bestreclen beslissing over de 
grand van het geschil uitsvraak gedaan 
heeft; 

Overwegencle dat het micldel feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de bestreden beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, · verwerpt de voorzie
ning. 

7 April 1952. - 2• kamer. - Voorzit
te·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijklttidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt. 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 7 April 1952 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
-- ST~A~'ZAKEN. - lNBREUKEN OP DE BE
SLUI'l'EN GENOMEN KRACHTENS DE BIJ AR'l'I
KEL 12, ALINEA 2, VAN HET VELDWETBOEK 
AAN DE REGERING VERLEENDE MACHTEN. - BE
VOEGDHEID VAN DE POLI'I'IERECHTBANK. -
ZELFS WANNEER ARTIKEL 1, ALINEA 2, VAN DE 
WE'l' VAN 30 DECEMBER 1882 ALS WE'l''l'ELIJKE: 
GRONDSLAG VAN HE'l' BESLUI'l' VOLSTAAT. 

2° DlEREN. - VERSPREIDING VAN DE COLO
RADOKEVER. - l\'IAA'I'REGELEN 'l'OT VERMIJ
DING DEZER VERSPREIDING. - BESLUI'l' VAN 
DE REGENT VAN 6 MEI 1946. - l\1ISDRI,TVEN
-· BEI'OEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK. 

1° Vallen ·in de bevoegdhe·id van de pol-i
tiereahtbank cle rn:isdrijven tegen een be
sl·u.it geno-men Jc1·aahtens de door art-i
kel 12, a-li-nee~ 2, vwn het Velclwetboek 
getvijzigd cloo·r het a·rtUcel 1 ·van cle
wet van 27 J·nn·i 1912 acm de ·regerinrr 
ve-rleencle rnaahten, zelfs wannem· m·ti
kel 1, alinec~ 2, van de wet van 30 De
aembeT 1882 tevens tot grondslag vnn 
het beslttit volstant. 

2° De miscl1·ijven tegen het besl·u-it van de
Re{fent 'van 6 Mei 1946 bet-reffende de te· 
nemen rnaatregele·n- om de ve1'S1J1'eid·ing 
vnn cle aoloTaclolceveT te vermijclen, val-
le-n ·i·n de llevoeydheicl van de polit·ie
reahtbanlc (Veldwetb. art. 12, al. 2; 
"Vetb. van strafv., art 138, 1°). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E AN'l'WEHPEN, 
T. DE CUYPER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden. 
vonnis, op 27 November 1951 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Antwerven; 

Over het enig midclel : schending van_ 
artikelen 138, 1°, van het Wetboek van 
strafvorclering (koninklijk besluit n" 252 
van 8 Maart 1936, artikel 1) en 9 van het 
besluit van de Regent del. 6 Mei 1946 be
treffencle de maatregelen te nemen om de
verspreiding van de coloradokever te ver
mijden, cloordat het bestreden vonnis cle
onbevoegdheicl van de politierechtbank er-
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kent om kennis te nemen van een mis
drijf tegen artikel 1 van het voormeld be
sluit van de 'Regent om reden dat arti
kel 138, 1°, van het Wetboek' van straf
vordering, waar het bepaalt dat de poli
tierechter kennis neemt van de bij de 
Veldwet voorziene wanbedrijven, zowel 
de misdrijven bedoelt waarvoor die wet 
correctionele straffen stelt als diegene 
-voorzien bij de besluiten genomen in 
uitvoering van artikel 12 van die wet, 
wanneer zo de omschrijving van de in
brenk als de bestraffing er van in het 
raam vallen van die wet, terwijl, integen
deel, voormeld artikel 138, 1 o, de feiten 
niet beoogt waarvan enkel de omschrijving 
in het raam van de Veldwet vult, doch 
waarvan de bestraffing niet met verwij
zing naar hoofdstuk V van die wet, maar 
wel naar een andere wet geregeld wordt, 
zoals dit het geval is met de inbreuken 
voorzien bij het besluit van de Regent 
dd. 6 Mei 1946, welke, alhoewel val
lend in het raam van de Veldwet, noch
tans volgens artikel 9 van het besluit 
worden bestraft door verwijzing naar de 
wet van 30 December 1882 op de gezond
heidspolitie van de huisdieren, welke cor
rectionele straffen voorziet, clan wanneer 
het besluit van de Regent del. 6 Mei 1946 
werd geuomen in uitvoering van arti
kel 12, alinea 2, van de Veldwet, naar 
luicl waarvan de maatregelen die tot 
cloel hebben het inbrengen en verspreiden 
in het land van insecten,... insgelijks 
bij koninklijke besluiten worden bepaald 
« in uitvoering van artikelen 1, 3, 5 en 7 
van de wet van 30 December 1882 op de 
gezondheidspolitie van de huisdieren )), 
gezegd artikel alclus wat betreft de be
paling van de straf, naar voormelcle wet 
van 1882 verwij zend, zoda t artikel 12, 
alinea 2, van de Veldwet, alhoewel door 
verwijzing naar een andere wet, niette
min voor de inbreuken op haar uitvoe
ringsbesluiten straffen voorziet en, dien
volgens, de politierechtbank bij toepassing 
van artikel 138, 1°, van het Wetboek van 
strafvordering bevoegd is ; 

Overwegencle dat, naar luid van arti
kel 138, 1°, van het Wetboek van straf
vordering, de vrederechter kennis neemt 
van de bij de V elclwet voorziene wanbe
drijven, dit is van deze die, hetzij bij het 
Veldwetboek zelf, hetzij bij de besluiten 
of reglementen genomen krachtens de 
door dit Wetboek verleencle machten om-
schreven zijn; --

Overwegende dat artikel 12, alinea 2, 
van gezegd Wetboek, gewijzigd bij arti
kel 1 van de wet van 27 Juni 1912, be
paalt : «De maatregelen die voor. doel 
hebben het inbrengen en verspreiden in 
het land te -voorkomen van insecten of 
andere dieren, alsook van cryptogamen of 
andere voor de teelten schadelijke gewas-

sen, worden insgelijks bij koninklijke be
sluiten bepaald, in uitvoering van artike
len 1, 3, 5 en 7 van de wet van 30 Decem
ber 1882 op de gezondheidspolitie van de 
huisdieren )) ; 

Overwegende clat die bepaling, enerzijds 
wat betreft de voor de teelten schadelijke 
insecten, de inhoud overneemt van ali
nea 2 van artikel 1 van de wet van 30 De
cember 1882, en, anderzijds, dezelfde uit
breidt tot andere dieren dan insecten, als
ook tot cryptogamen of andere voor de 
teelten schadelijke gewassen, en boven
dien tot het inbrengen in het land van die 
insecteu, dieren, cryptogamen en gewas
sen · 
O~erwegende clat de wetgever zich ver

genoegen kon alinea 2 van artikel 1 van 
de wet van 30 December 1882 te volledi
gen; doch dat, daar hij- de voorkeur er 
aan heeft gegeven zowel de inhoud van ge
zegde aline a als de er a an gegeven nit brei
cling in het Veldwetboek in te lassen, 
hij de wil heeft geuit geheel de stof in 
dit Wetboek te omvatten, onder het enkel 
voorbehoud van de toepassing, bij voor
komend geval, van de fiscale wetten be
treffende de invoer van verboden goede
ren; 

Overwegende, dienvolgens, clat de wan
bedrijven, voorzien bij een koninklijk be
sluit of reglement genomen krachtens de 
aldus bij artikel 12, alinea 2, van het 
Veldwetboek verleende machten, zoals de 
wanbedrijven voorzien bij het besluit van 
de Regent, del. 6 Mei 1946 betreffende de 
maatregelen te nemen om de verspreiding 
van de coloradokever te vermijden, voor
taan alle tot de bevoegdheid van de vre
derechter behoren, zelfs clan wanneer ali
nea 2 van artikel1 van de wet van 30 De
cember 1882 als wettelijke grondslag van 
het besluit of van het reglement zou heb
ben volstaan; clat, om anders er over te 
hebben beslist, het vonnis de in het mid
del aangeduicle wetsbepalingen gescllon
clen lleeft ; 

Om deze reclenen, verbreekt het bestre
clen vonnis; beveelt clat onderllavig ar
rest zal worden overgescllreven in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen en clat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigcle beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Turn
hout, zetelende in hager beroep. 

7 April 1952. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslarJ
ye·ve·r, H. Belpaire. - Gelijlcln·iclende con
cltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 
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2° KAMER. - 7 April 1952 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
DESKUNDIG ONDERZOEK. GENEESHEER 
DAARTOE AANGEZOCH'l' DOOR DE RECHTERLIJKE 
OVERHEID. - AARD EN OMSTANDIGHEDEN VAN 
EEN MISDAAD OF EEN WANBEDRIJF. - WEIGE
RING VAN DE GENEESHEER. - VEREISTE OPDAT 
ZIJ STRAFBAAR WEZE. 

De geneesheer die, t·egelmatig doot· de 
rechterZijke overheid aangezocht om 
als deslcundige de aard en de omstan
digheden van een misdaad of een wan
bedt·ijf te beoordelen, weiget·t tot deze 
plicht over te gaan, is slechts strafbaar 
wanneer de rechter vaststelt dat hij ge
hottden was deze plicht te vm·mtllen 
(Wet van 1 Juni 1849, art. 10; konink
lijk besluit van 31 Mei 1885, art. 22, 
al. 2.) 

(MARESCAUX.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede mid del :. schencling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 22 van het 
koninklijk besluit van 31 Mei 1885 en 10 
van de wet van 1 Juni 1849, cloorclat het 
bestreclen arrest er zich toe beperkt de 
weerhouden inbreuk in de bewoorclingen 
van alinea 1 van voormelcl artikel 22 te 
omschrijven, clan wanneer die alinea 
slechts een algemeen princiep vermelclt 
waarvan het niet-nakomeu aileen als mis
drijf wordt aangezien indien de bij ali
nea 2 . bepaalcle voorwaarden verenigd 
zijn : 

Overwegende clat aanlegger wegens in
brenk op artikel 22 van het koninklijk be
sluit del. 31 Mei 1885 en artikel 10 van 
de wet van 1 Juni 1849 vervolgcl wercl 
om, geneesheer zijncle, geweigerd te heb
ben gevolg te geven op de vorcleringen 
van de gerechtelijke overheicl wanneer 
het er om gaat als deskunclige de aarcl en 
de omstandigheclen van een misclaacl of 
wanbeclrijf te beoordelen ; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
aanlegger wegens het alzo omschreven 
feit veroordeelt tot de straffen voorzien 
bij alinea 2 van artikel 22 van het ko
ninklijk besluit van 31 Mei 1885, welke 
artikel 10 van de wet van 1 Juni 1849 
overneemt; 

Overwegende dat deze straffen enkel 
toepasselijk zijn, zoals voormelcl arti
kel 10 er op wijst, op de geneesheer die, 
« zulks kunnende doen, in de gevallen 

(1) Verbr., 30 Mei 1939 (Bull. en PASIC., 1939, 
I, 268); 13 Maart 1950 (ibid., 1950, I, 500) en 

voorzien door de wet of het tarief in straf
zaken, verwaarloosd of geweigerd zal heb
ben tot de expertise over te gaan, of de 
bezoeken, de dienst of de werken te ver
richten waartoe hij wettelijk aangezocht 
is geweest '' ; 

Overwegende dat bij gebrek aan vast
stelling van het bestaan van een van de 
hoofclbestanddelen van de bij artikel 10 
van de wet van 1 Juni 1849 voorziene in
brenk, waarop het heeft gewezen, te we
ten aanleggers weigering tot een deskun
dig omlerzoek over te gaan wanneer ]lij 
het kon, het arrest aanleggers veroorde
ling niet wettelijk heeft gerechtvaardigd 
en artikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

Om die redenen, en zonder op de andere 
middelen acht te slaan, verbreekt het be
streden arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Gent 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing ; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

7 April 1952. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bayot. - Gelijlcluidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER.- 7 April 1952 

VERKEER. - VERANDERING VAN RIGHTING. 
- RIOHTINGSAANWIJZER. - DERWIJZE GE
HANTEERD DAT EEN ANDERE WEGGEBRUIKER 
MISLEID WERD. - FEITELIJKE BEOORDELING. 
- BINDENDE BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. 

De Techter over de grond beoonleelt sott
vet·e·in of de bestttu1·det· van een voer
tttiiJ die op de openba1·e weg zijn dch
ting wil wijzigen, dm·wijze daat·van het 
doo1· at·tiJcel96, 1°, van de Wegcode voor
gesch1·even telcen heeft gegeven dat een 
andere weggebntilcer betretfende de be
doelingen van de eerste weggebrttilcer is 
misleicl geweest (1). 

(VAN MIERLO '1'. GORIS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Januari 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

28 Juni 1950 (A1·r. Yerb>'., 1950, blz. 669; B1~ll .. 
en PAsrc., 1950, I, 762). 
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I. Wat betreft de voorziening van de be
tichte, Eduardus Van Mierlo : 

A. Ten aanzien van de beslissing over 
de publieke vordering : 

Over het eerstemiddel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, wegens tegen
strijdigheid in de motivering die met een 
gebrek aan motivering gelijkstaat, door
dat het bestreden arrest eiser een abnor
male rijbeweging naar links verwijt, 
welke het als een « rijbeweging in S ll be
schrijft, terwijl het zich anderzijds ertoe 
bepaalt vast te stellen dat eiser plots 
naar links afweek en, daar geko:ti:J.en, zijn 
rechter pinklicht deed werken, wat de 
verweten rijbeweging in S-vorm uitsluit, 
'Vermits deze , laatste slechts denkbaar 
is als- men aanneemt dat, na de rij
beweging naar links, eiser een rijbewe
ging naar rechts heeft uitgevoerd, rij
beweging die het arrest niet vaststelt en 
zelfs ui tsl ui t : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het middel beweerd wordt, het bestre
den arrest eiser niet als font aanwrijft 
een abnormale rijbeweging naar links te 
hebben gedaan, doch uitsluitend zijn rich
tingsaanwijzer eerst naar links en onmid
dellijk daarna naar rechts te hebben cloen 
werken, zonder zich nog verder te be
kommeren om de achter j:lem aankomende 
weggebruiker Jansen die, misleid omtrent 
eisers bedoelingen en in de waan gebracht 
dat de weg hem ging worden afgesneden, 
zo hevig remde dat hij zijn richting ver
loor en tegen een paal terecht kwam ; 

Dat het derhalve zonder belang is of 
de door eiser uitgevoerde rijbeweging al 
dan niet een beweging in S mocht worden 
genoeind; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 418 en 419 van 
het Strafwetboek, 96, 1°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 houdende 
algemeen reglement op het verkeer, door
dat : 1 o het bestreden arrest eisers be
sluiten niet naar genoegen van recht be
antwoordt waarin deze deed gelden dat 
hij geen fout had begaan met zijn rechter 
pinklichten overeenkomstig het voorschrift 
van artikel 96, 1, te doen werken, om 
aan te kondigen dat hij zijn richting ging 
wijzigen, en ook niet antwoordt op het 
middel dat hij uit alinea 2 van die wets
bepaling afleidde en volgens welk het ge
bruik zijner pinklichten ,Jansen niet in 
dwaling kon brengen vermits eiser, hande
lende overeenkomstig het reglement en 
geen rijbeweging naar rechts uitvoerende, 
niet aan Jansen kon doen geloven dat hij 
de voorrang niet ging eerbiedigen waar
over deze Iaatste beschikte; 2° het bestre
den arrest als een onvoorzichtigheid in 

eisers hoofde aanziet : een handeling die 
overeenkomstig artikel 96, 1°, van het al
gemeen reglement op het verkeer gesteld 
werd en geen enkel feit inroept dat met 
alinea 2 van die wetsbepaling in strijd 
zou zijn, zich ertoe bepalende te zeggen 
dat eiser Jansen misleid heeft, dan wan
neer deze niet kon worden misleid zolang 
eiser dergelijke daad niet stelde en ter
wijl, integendeel, .Jansen moest vermoe
den dat eiser, wat hij ook deed, zich over
eenkomstig gezegd alinea 2 zou gedragen; 

Overwegende clat, in zijn v66r de rech
ter over de grond genomen conclnsie, eiser 
deed gelden dat, stilstaande op de uiter
ste linkerkant van de baan, hij, door zijn 
volgende rijbeweging aan te kondigen, na
melijk het afslaan naar rechts, rijbewe
ging die hij zinnens was nit te voeren na 
de doorgang van Jansen, het reglement op 
het verkeer en de regelen van de voor
zichtigheid geeerbiedigd heeft; 

Dat hij verder aanvoerde dat hogerver
meld richtingstekim het slachtoffer niet 
in dwaling brengen kon vermits, door zijn 
volledige stilstand, betichte aan het 
slachtoffer duidelijk te kennen had gege
ven dat hij de bedoeling had de voor
schriften van artikel 96, 1 o, alinea 2, van 
de Wegcode te eerbiedigen; 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel volgt dat het arrest 
vaststelt dat eiser zijn richtingsaanwijzer 
eerst naar links en onmiddellijk daarna 
naar rechts heeft gestoken, manamvre die 
buiten de bewoordingen van artikel 96, 1°, 
van de Wegcode valt; 

Dat de conclusie aldus op passencle 
wijze werd beantwoord; . 

Overwegende dat eiser enkel wegens m
brenk op artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek vervolgd werd; 

Dat de 'rechter over de grond souverein 
oordeelt of, volgens de omstandigheden 
eigen aan de zaak, een weggebrniker een 
richtingsteken, voorzien bij artikel 96 
van de Wegcode, al dan niet derwijze 
heeft gegeven dat het een andere wegge
brniker in dwaling moest brengen, zodat 
het een gebrek aan vooruitzicht of aan 
voorzorg nitmaakte; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet gegrond is ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordeling overeen
komstig de wet is; 

B. Ten aanzien van de beslissing over 
de bnrgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel in
roept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

II. Wat betreft de voorziening van de -
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burgerlijk verantwoordelijke partij, Fran
ciscus Van Mierlo; 

Qverwegende dat eiser niet doet blij
ken van de betekening van zijn voorzie
ning aan de partijen tegen welke zij is ge
richt; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is (Wetb. van strafv., arti
kel 418); 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eisers tot de kosten. 

7 April 1952. - 2" kamer. - Voorzit
tet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H Van Leynseele. 

2° KAMER. - 7 April 1952 
1o BEVOLKINGSREGISTEJR. - EJENZEL

VIGHEIDSKAART. - VERZUIJ\I VAN VERNIEU
WING ENER DOOR GEBRUIK BESCHADIGDE EEN
ZELVIGHEIDSKAART. - VERZUIU DAT THANS 
NIET STRAFBAAR IS. 

2o VEJRWIJZING NA VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VONNIS VAN VEROORDELING. 
- VERBREKING Olii REDEN DAT HET TELAST
GELEGD FElT GEEN UISDRIJF UITUAAKT. -
VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

1 o H et verzztim van vernienwing Vftn een 
door gebrttilc beschad·igde eenzelvig
he·iflslcaart, hoewel befloelfl floor het be
slttit van fle Regent van 1 Maart 1950, 
is thans niet strafbaar (1). (Besluit van 
1 Maart 1950, art. 6, § 1, 9 en 10.) 

2o W annee1· een vonnis van veroorfleling 
verbrolcen woTdt omdat het telastgelegd 
feU in de bestaanfle toestand van fle 
wetgeving geen stTafbaar misflrijf ttit
malcen lean, namelijlc wannee1· het be
slttit waartegen inbrettk wenl gepleegcl 
nog niet in werlcing is getreflen, wo1·flt 
de· verbrelcing zonde1· verw·ijzing witge
sproken (2). 

(VERLEYEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 24 December 1951 in boger be
roep g~wezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

v oor zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking van vrijspraak van 
de telastlegging A : 

(1) Sedert de uitspraak van bovenvermeld 
arrest heeft een ministerieel besluit van 19 Mei 
1952 de datum van de inwerkingtreding van 
het besluit van de Regent van 1 Maart 1950 
op 19 Mei 1952 vastgesteld. 

Overwegende dat, bij gebrek aan belang, 
de voorziening niet ontvanke1i.ik is; 

V oor zover de velorziening tegen de be
schikking van veroordeling wegens de te
lastlegging H gericht is; 

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

Voor zover de voorziening tegen de be
schikking van veroordeling wegens de te
lastlegging a gericht is; 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikelen 9 van 
de Grondwet, 1 en 2 van het Strafwet
boek, doordat de veroordeling onwette
lijk is omdat het feit, voorzien door de 
telastlegging 0, te weten : << te Zulte, op 
26 Juli 1951, als weggebruiker drager te 
zijn bevonden geweest ener beschadigde 
eenzelvigheidskaart ll, op de dag waarop 
het werd gepleegd niet strafbaar was : 

Overwegende dat, onder verWIJZlllg 
naar artikelen 6, paragraaf 1, 3°, en 9 
van het besluit van de Regent dd. 
1 Maart 1950 en artikel 6 van de wet van 
2 Juni 1856, het bestreden vonnis eiser 
tot een geldboete van 10 fr., verhoogd met 
.90 deciem, of tot een vervangende gevan
genisstraf van twee dagen veroordeelt, 
uit hoofde van de in het middel aange
haalde telastlegging; 

Overwegende dat, naar Iuid van zijn 
artikel 11, het besluit van de Regent dd. 
1 Maart 19[)0 betreffende de identiteits
kaarten slechts in werking treedt op de 
cloor de Minister van binnenlandse zaken 
vastgestelde datum; 

Dat op de dag waarop het in de telast
legging bedoeld feit gepleegd werd, de da
tum van inwerkingtreding van dat besluit 
niet bepaald was en clit laatste derhalve 
niet door het bestreden vonnis mocht wor
den toegepast ; 

Overwegende dat artikel 6 van de wet 
van 2 Juni 1856 betreffende de algemene 
volkstellingen en de bevolkingsregisters, 
hetwelk in het vonnis wordt vermeld, 
evenmin de veroordeling kan rechtvaar
digen; 

Dat gezegd artikel de inbreuken op de 
bepalingen van artikel 4 van zelfde wet 
en op de daarin bedoelde gemeenteregle
menten bestraft, cloch dat die bepalin
gen en de thans van kracht zijn~e reg!e
menten het feit van de telastleggmg met 
vooi·zien; 

Overwegende dat de dagvaarding van 
eiser om v66r de politierechtbank te ver-

. I 

(2) Verbr., 11 en 18 Juni 1951 (A,.,.. Jlerb1·., 
1951, blz. 597 en 618; B"ll. en PASIC., 1951, I, 
692 en 715). 
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schijnen melding maakt van het artikel 3 
van het koninklijk besluit van 6 Februari 
1919 hetwelk de aflevering, door de ge
meentebesturen, van een kaart van een
zelvigheicl en de inschrijving in de be
volkingsregisters, voorschrijft voor aile 
personen van meer clan 15 jaar, die hun 
gewone verblijfplaats in de gemeente heb
ben; 

Dat, volgens· dat artikel, de door het 
gebruik beschadigcle · kaart moet worden 
hernieuwd, doch clat het niet-:naleven van 
dit voorschrift, voorwerp van de telast
legging, niet is voorzien door artikel 4 
van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 31 Augustus 1932, 
enig artikel van clit besluit waardoor 
strafbare inbreuken worden bepaald; 

Overwegeride, eindelijk, dat het feit van 
de telastlegging evenmin onder de toepas
sing valt van artikel 9, 1 o, van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934, hou
dende algemeen reglement op de verkeers
politie, of van enige andere strafbepa
ling die van kracht was op de dag waarop 
dit feit gepleegcl werd; 

Overwegencle, dienvolgens dat, vermits 
geen enkele wettelijke bepaling van het 
feit 0 een strafbare inbreuk maakte, het 
bestreden vonnis de in het midclel aange
cluide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om cleze reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel in zover het nit 
hoofde van de hoger aangehaalcle telast
legging 0 ten laste van eiser veroordelin
gen uitspreekt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
cleelt aanlegger tot een derde van de kos
ten en laat het overige ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen aanleiding is tot 
verwijzing. 

7 April 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlclttidende con. 
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 7 April 1952 

VOORZIFJNING TOT VERBREKING. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE 
VORDERING. - GEEN BETWISTING BETREFFEN
DE DE BEVOEGDHEID.- SCHADE WELKE ONDER
SCHEIDEN BESTANDDELEN OMVAT. - ARREST 
DAT SLECHTS OVER EEN ENKEL DEZER BESTAND
DELEN UITSPRAAK DOET.- VOORZIENING VOOR 
HET EINDARREST. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

Is onontvankelijk, de voorziening, inge
steld v661· het arrest waa1·door het ge
schil volledig door de rechte1· over de 
grand wo1·dt afgehandeld, tegen een ar-
1·est dat zonder een geschil Qetreffende 
de bevoegdheid te beslechten, slechts 
over een enlcel de1· bestanddelen van de 
door de belclaagde aan de bttrgerlijlce 
partij beroklcende schade uiteindelijlG 
uitspraak doet (1). (Wetboek van straf
vordering, artikel 416.) 

(CLERX, T. CAUBERGHE.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Aangaande de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest,. 
het bcroepen vonnis gewezen over de vor

. clering van de burgerlijke partij hervor
mende, welk arrest derhalve aileen over 
de burgerlijke belangen nog moest uit
spraak cloen, aanlegger veroordeelt om 
aan de burgerlijke partij wegens tijde
lijke werkonbekwaamheid, de som van 
19.780 frank 31' van nu af te betalen, zeg
gencle voor recht clat bij de raming van 
de schade opgelopen wegens de gecleelte
lijk bestenclige werkonbekwaamheicl reke
ning zal gehouden worden met de provi
sionele veroordelingen tot schadevergoe
clingen; 

Dat het arrest, voor het overige, het 
beroepen vonnis bevestigt waar het een 
deskundig onderzoek heeft bevolen, en de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Tongeren heeft verwezen ; 

Overwegende, enerzijds, dat het aan het 
slachtoffer door een misdrijf veroorzaakt 
nadeel een enkele schade uitmaakt; 

Overwegende clat de rechter over de 
grond door te beslissen over een van de· 
elementen van cleze schacle - de tijde
lijke werkonbekwaamheicl - en door een 
expertise te bevelen over een tweecle ele
ment van deze schade - de gedeeltelijk 
bestendige werkonbekwaamheid - de ju
risdictie van de rechter niet uitput; 

Overwegende, anderzijds, dat geen be
twisting nopens de bevoegdheid voor de 
rechter over de grond werd opgeworpen; 

Dat de voorziening, ingesteld v66r de 
eindbeslissing, niet ontvankelijk is (Wet
bock van Strafvordering artikel 416) ; 

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

(1) Verbr;, 22 Januari en 26 Februari 1951 
(Arr. Verbr., 1951, blz. 276 en 359; Bull. en. 
P ASIC., 1951, I, 329 en 426) . 
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7 April .1952. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bayot. - Gelijklu.idende concltt
sie, H. Raoul Hayoit de Ter1~1icourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 April 1952 

1° VOORWAARDELIJKE VEROORDE
LING. - 0PSCHORSING DOOR DE EERSTE 
RECH'fER 'l'OEGESTAAN. -,-- RECHTER IN HO
GER BEROEP OOimELEND IN FEITE DAT ER GEEN 
AANLEIDING BESTAA'r OM DE OPSCHORSING ~·E 

HANDHAVEN. - GEEN VERPLICHTING DE RE
DENEN AAN TE GEVEN WAAROP DEZE BEOORDE
LING GEGROND IS. 

2° HOGER BEROEP. - STAFZAKEN.- HOF. 
VAN BEROEP DAT DE S'l'RAF VERMINDERT DOCR 
DE DOOR DE EERSTE RECH~'ER 'l'OEGESTANE OP
SCHORSING INTREKT. - EENPARIGHEID VAN 
STEMMEN NIET VEREIST. 

1 o De rechtm· in hager be·r-oep die in feite 
oonZeelt dat m· geen aanleid·ing bestaat 
om de do01· rZe eerste 1·echter aan cle be
lclaagrZe toeyestane- opschorsing te hctncl
haven, is niet verpHcht rZe ?'eclenen awn 
te geven waamp cleze beoonleliny is ge
steuncl (1). 

2° H et hot van beroep clat cle floor rZe cor
rectionele rechtbanlc tt.itgesprolwn straf 
verminrZert cloch rZe floor rZe ee·rste rech
tm· bet'l·ejfencle rZeze st1·at toegestane op
schorsin,q intrekt is niet yehonrZen rZaaT·
omtrent met eenpa1'igheirZ van stemmen 
te beslissen (2). (Wet van 18 Juni 1869 
art. 140 ; wet van 4 September 1891, ar
tikel 2.) 

(DENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest, op 
18 Januari 1952 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 203 van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken 
en van artikel 140 van· de wet van 18 Juni 
1869, doordat het arrest de beslissing van 
de eerste rechter te niet doet waar zij de 
beklaagde de opschorsing van uitvoering 
van de tegen hem uitgesproken straffen 
verleent, eerste onderdeel, zonder zijn be
schikking desaangaande te motiveren, 
tweede onderdeel, zonder dat het openbaar 
ministerie regelmatig· hoger beroep had 

(1) Verbr., 11 Februari 1942 (Ar1·. Verb1·., 
1942, biz. 15; Bull. en PASIC., 1942, I, 34, en 
nota); 24 Maart 1952 (zie hager, biz. 402; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 457, en nota 3). 

(2) Verbr., 13 Februari 1950 (An·. Ye1'b1·., 

aangetekend; derde onderdeel, zonder dat 
ter zake blijkt dat die beschikking van 
het Hof van beroep met eenparige stem
·men werd genomen : 

Over het eerste oiiderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond, binnen de door de wet vastgestelde 
perken, souverein de straf bepaalt welke 
op het vaststaand verklaard misdrijf 
client toegepast te worden; dat de gepast
heid om gebruik te maken van het door 
artikel 9 van de wet van 31 Mei 1888, ge
wijzigd door de wet van 14 November 
1947 bepaald vermogen, aan zijn vrije be
oordeling overgelaten zijnde, hij er niet 
toe gehonden is de reden te geven waarom 
hij oordeelt dat er geen aanleiding be
staat om slechts een voorwaardelijke ver
oordeling nit te spreken; 

Dat clit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat nit de stukken van de 

procedure blijkt dat het openbaar minis
terie regelmatig en ten gepasten tijde ho
ger beroep heeft aangetekend tegen be
klaagde en tegen al de beschikkingen van 
het ter zake door de Correctionele Recht
bank op 14 Juli 1950 gewezen vonnis; 

Dat het tweede ondenleel van het mid
del- feitelijke grondslag mist; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de eerste rechter te

gen de beklaagde de straffen had nitge
sproken van twee maand gevangenzitting 
en 26 frank geldboete vermeerderd met 
90 deciemen of 8 dagen·· subsidiaire gevan
genzitting, doch met opschorsing; 

Dat het bestreden arrest, hetwelk het 
vonnis te niet doet, beklaagde aileen tot 
een gevangenisstraf van twee maand ver
oordeelt, zonder opschorsing; 

Overwegende dat, waar het de met op
schorsing uitgesproken gevangenisstraf en 
geldboete, door aileen dezelfde gevange
nisstraf zonder geldboete vervangt, het 
arrest alhoewel het de door de eerste 
rechter verleende opschorsing niet hand
haaft, de door de rechter opgelegde straf 
niet verergerf en dat zijn beslissing der
halve niet met eenparige stemmen moest 
genomen worden; 
- Dat het derde onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

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

1950, biz. 398; Hnll. en PASIC., 1950, I, 424); 
zie contra verbr., 17 December 1951 (zie hager, 
blz. 184; B11ll. en PASIC., 1952, I, 201). Zie oak 
nota onder bovenvermeld arrest in Bull. en 
PASIC., 1952, I, 510. 
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Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

7 April 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bareel. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 7 Aprill952 

VOORZIENING TOT VERBREKING. 
VORMEN. - STRAFZAKEN. - LASTHEBBER 
AAN WIE SLECHTS OPDRACHT WERD GEGEVEN 
OM BEKLAAGDE VOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND TE VERTEGENWOORDIGEN. - VOORZIE
NING DOOR DEZE LASTHEBBER INGESTELD~ 

0NONTVANKELIJKHEID. 

18 niet ontvankelijlc de voorziening na
mens de belclaagde ingesteld door een 
lasthebbet· aan wie slechts opdracht 
werd gegeven de belclaagde voor de 
rechter over de grond te vertegenwoor
digen (1). (Wetb. van strafv., art. 417.) 

(OLIVIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 Februari 1952 in hoger be
roep gewezen door de Co1;rectionele Recht
bank te Antwerpen; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
namens de betichte Marcel Olivier : 

Overwegende dat uit de bij de bundel 
gevoegde uittreksels uit de ter griffie van 
de voormelde rechtbank berustende minu
ten blijkt, dat de verklaring tot verbre
king voor en namens de betichte werd ge
daan door de genaamde Maurice Billouet 
« handelende ingevolge onderhandse vol
macht 'hem te Brussel op 2 Februari 1952 
verleend >> ; 
· Overwegende dat, blijkens bedoelde vol

macht, de betichte aan de voornoemde Bil
louet last heeft gegeven hem te vertegen
woordigen op de terechtzitting van 5 Fe
bruari van de tiende kamer, dit is de te
rechtzitting waarop ,de zaak door de rech
ter over de grond voor verdere behande
ling werd verdaagd ; 
· Dat dergelijke lastgeving de macht niet 

(1) Verbr., 3 Juni 1947 (AI'I', Verbr., 1947, 
nota 2); 3 Maart 1952 (zie boger, biz. 343; 
biz. lSi; Bull. en PASIC., 1947, I, 235, en 
Bull. en PAsm-., 1952, I, 393, en nota 1). 

(2) Verbr., 11 Februari 1946 (A1·r. Ve!-bl·., 
1946, biz. 54; Bull. en PAsrc., 1946, I, 62) ; 
17 Juni 1948 (A1·r. Ve1·br., 1948, biz. 340; Bull. 

omvat een voorziening in verbreking voor 
en in naam van de betichte in te stellen; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

II. Aangaande de voorziening ingesteld 
door de burgerlijk verantwoordelijke 
partij, Albert Pottier : 

Overwegende dat eiser niet doet blijken 
van de betekening van zijn voorziening 
aan de partij waartegen zij is gericht : 

Dat de voorziening dethalve niet ont
vankelijk is; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt ieder van de eisers tot 
de kosten van zijn voorziening. 

7 April 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Belpaire. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 7 Aprill952 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERANTWOORDE
LlJKHEID VAN DE VADER. ___::_ NIE'l' ONTVOOGD
MINDERJARIG KIND DAT MET HEM SAMEN
WOONT. - SCHADE DOOR EEN ONGEOORLOOFD· 
FElT AAN EEN DERDE BEROKKEND. - VADER 
NIE'l' VERTONEND RET VEREIST GEZAG EN DE' 
VEREISTE W AAKZAAMHEID OVER ZIJN ZOON 
'l'E HEBBEN UITGEOEFEND.- ARREST WAARBIJ 
HIJ BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK WORD'f. 
VERKLAARD. - WET'l'IGE BESLISSING. 

18 wettelijlc het arrest waMbij de vader 
voor de schade aan een de1·de beroklcend· 
door een ongeool·loofde daad van zijn 
met hem samenwonend niet ontvoogd 
minderjal'ig kind, burgerlijlc ve,·ant
woordelijlc wordt verklaard om de ,-e-
den dat de vader niet bewijst het ver
eist gezag en de vereiste waalczaamheid 
over zijn lcind te hebben uitgeoefend (2). 
(Burgerlijk Wetb. art. 1384, al. 2 en 3.} 

(LAUWEREYS, 'l', DE SAEDELEER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 December 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; · 

I. In zover de voorziening gericht is' 

en PAsrc., 1948, I, 397); 7 Maart 1949 (Arr,_ 
Verb!'., 1949, biz. 164; Bull. en PAsrc., 1949, I, 
185) ; 6 Maart 1950 (A,.,., Ye1·br., 1950, biz. 449 ;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 477); DE PAGE, d. II,. 
2' uitg., n" 972 en 974; DABIN en LAGASSE, 
« Examen de jurisprudence », in Rev. c1'it. jul', 
belge, 1952, biz. 69 tot 71. 
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tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over de twee middelen, het eerste : 
scllending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest aanleg
gers besluiten niet beantwoordt, waarbij 
hij elke verantwoordelijkheid gegrond op 
artikel1384, lid 2, van het Burgerlijk Wet
hoek betwiste, door aan te voeren dat een 
op 6 Juli 1950 uitgesproken vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, 
dat kracht van gewijsde verkregen had, 
beslist dat aanlegger aan geen enkel 
ZIJner plichten te11. opzichte van de 
()pvoeding en de bewaking van zijn zoon 
te kort gekomen is; llet tweede : schen
ding van artikel 1384, tweede alinea, van 
llet Burgerlijk Wetboek, doordat bet be
streden arrest beweert dat aanlegger de 
verplichting had te bewijzen dat hij de 
daad, welke tot de burgerlijke verantwoor
delijkheid aanleiding heeft gegeven, niet 
heeft kunnen beletten, dan wanneer de 
vader van een- minderjarige dit bewijs 
niet moet leveren, en bet volstaat dat hij 
bet bewijs levert dat hij aan zijn ver
plichtingen ten opzichte van de opvoeding 
e11 de bewaking van zijn kind in niets te 
ll:ort gekomen is; 
_ Overwegende dat aanlegger in zijn con

clusies deed gelden, dat in feite uit ge
tuigschriften bleek dat hij aan zijn ver
plichtingen van opvoeding en toezicht niet 
-te kort gekomen was, wat trouwens be
vestigd werd door een op 6 Juli 1950 door 
de Correctionele Rechtbank te Dender
monde verleend vonnis dat kracht van 
gewijsde heeft verkregen; 

Overwegende, enerzijds, dat cUt vonnis 
in een andere procedure werd gewezen en 
dat het aanlegger zonder verclere motive
ring buiten zaak heeft gesteld; 

Overwegende, anderzijds, dat bet arrest 
bepaalde omstanc1igheden opsomt, onder 
meer dat de beklaagde, minderjarige zoon 
van aanlegger en met deze samenwonend, 
zich sedert zijn zestiende jaar bijna alle 
Zondagen aan drankmisbruik overgaf en 
een twistzieke en brutale persoon was, 
dat bet arrest er uit afleidt dat een clerge
lijke minderjarige aan een zeer strenge 
bewaking en aan een bijzonder strenge 
tucht diende onderworpen; dat bet arrest 
verder er op wijst dat bet bewijs niet 
wordt geleverd en zelfs niet wordt aange
boden, dat aanlegger met de vereiste 
strengheid de herhaalde buitensporighe
den van zijn zoon heeft beteugeld of ge
paste maatregelen heeft getroffen om het 
plegen van verdere wandaden te verhinde
ren; dat het arrest vaststelt dat aanleg
ger, integendeel, de Zondagnamiddag 
waarop de strafbare feiten door zijn zoon 
werden gepleegd, aan deze laatste zoveel 
drinkgeld ineens had gegeven dat hij zich 
totaal heeft kunnen beclrinken; 

Overwegende dat deze motivering van 
bet arrest aanleggers conclusies behoor
lijk beantwoordt en tevens de toepassing 
van artikel 1384, tweede alinea, van het 
Burgerlijk Wetboek wettelijk rechtvaar
cligt; 

Overwegende dat de middelen niet kun
nen aangenomen worden ; 

II. In zover de voorziening· gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen : 

A. Vordering van de burgerlijke parti.i 
Philemon De Saedeleer : 

Overwegende dat het arrest het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank bevestigt, 
dat aanlegger solidair veroordeelt aan 
voornoemde burgerlijke partij, ten provi
sionele titel, een bedrag groot 40.000 fr. 
vermeerderd met de gerechtelijke intres
ten te betalen en dat verder een deskun
dige aanstelt; 

Overwegende dat deze beslissing bet ge
ding niet definitief beslecht en niet. op 
een geschil over de bevoegdheid betrek
king heeft; 

Waaruit volgt_ dat, luidens artikel 416 
van bet Wetboek van Strafvordering, de 
voorziening, v66r de eindbeslissing inge
steld, niet ontvankelijk is ; 

B. Vordering van de burgerlijke partij 
Nationale Bond der Liberale JVIutualiteits
federaties van Belgie : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept en dat bet Hof er 
ambtshalve geen opwerpt; 

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

7 April 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Versla_qge
ver, H. Bareel. - Gelijlcl!tidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 21 Aprill952 

1° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- TEU-MIJN. - S'l'RAFZAKEN. - BESOHIK
KING VAN BIJLI.H'NEMING BEVES'i'IGD DOOR DE 
KAMER VAN INBESOHULDIGINGS'l'ELLING. -
ONMIDDELLIJKE 'l'ENUI'l'I'OERLEGGING.- Voon
zrENING DOOR DE BEKLAAGDE INGES'l'ELD BIN
NEN DE '!'lEN VRIJE DAGEN NA DE BE'I'EKENING 
VAN HE'I' ARRES1'. - 0N'l'VANKELIJKHEID. 

2° ASSISENHOF. - ARREST VAN VERWIJ
ZING. -· VOORZIENING INGESTELD Bo!NNEN DE 
'l'IEN.VRIJE DAGEN NA DE BE'l'EKENING. - NIE-
1'IGHEDEN AAN HE'l' OORDEEL VAN HE'l' Ho~· VAN 
VERBREKING OVERGEDRAGEN. 

1 o De belclaagde is tot vent-rijlcing van 
de tiende vr-ije da[J na de betelcening 
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van het a1Test ontvankelijlc om zich te 
voorzien te{len het an·est van de Teamer 
van inbesch1tldi{l·in{lstellin{l waarbij een 
door de raadlcamer {levelde beschilclcin{l 
van bijlijfnemin{l met bevel van onmid
rlellijlce ten1titvom·le{l{lin,q bevesti{ld 
werd (1). 

2° Doo1· de voorzien·in{l in{lesteld doo·r de 
belclaa{J(le v66r het ve·rstrijlcen van de 
tiende m·-i;ie dag na de betelcenin.q van 
het at·rest te{len het an·est van verwij
z·in{l nfta1' het Assisenhof, woTdt aan het 
Hot van verbTelcing de beoo1·delin{l ove1·
gedra{len van de schending vnn' de wet
ten betrettende . de bevoe{ldheid vnn de 
Icnmer van inbesch1tldi{lingstell'ing en 
vnn het Assisenhof alsmede het onder
zoelc van de nietigheden veTmeld in n1·
Ulcel 299 van het Wetboelc vnn strfljvor
derin{l of voortvloeiend nit ae niet-na
levin{l van ae wetten die een debat op 
tegensp1·aa1c voor de Tcnmer van inbe
schnldi{lin{lstellin{l hebben in{lericht of 
er het gebruilc vnn de tnlen hebben {le
regeld (2). 

(REYNDERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1S Februari 1952 door de Ka
mer van Inbeschnlcligingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel gewezen, waar
bij aanlegster naar het Assisenhof van 
Brabant werd verwezen, en hetwelk op 
14 Februari 1952 betekend werd; 

Gelet op de op 21 Februari 1952 tegen 
clit arrest ingestelde voorziening ; 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij het arrest 
het bevel van bijlijfneming bevestigt welk 
met onmiddellijke tenuitvoerlegging door 
de eerste rechter ten laste van aanlegster 
werd getroffen ; 

Overwegende dat de substantii:He of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij het bestre
den· arrest aanlegster naar het assisenhof 
van Brabant verwijst; 

Overwegende dat het aan aanlegster en 
aan haar medebeschuldigde telastgelegde 
feit tot de bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldig:ingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel en van die van het as
sisenhof van Brabant behoort; 

(1) en (2) Verbr., 25 Juni 1951 (A1T. Yerb•·., 
1951, biz. 631; B1fll. en PASIC,, 1951, I, 728). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr,, 
11 Februari 1952 (Bull. en PAsrc., 1952, I, 
340), 

(4}. Vaste rechtspraak, Zie onder meer verbr., 

Overwegende dat clit feit door de wet 
als misdaad is qmschreven; dat het open
baar ministerie door de kamer Yal't inbe
schuldigingstelling werd gehoord; dat het 
arrest door drie raadsheren werd gewezen 
zoals bij de wet is voorgeschreyen ; dat 
aanlegster regelmatig v66r de lmmer van 
inbeschuldigingstelling is verschenen; dat 
v66r deze kamer geheel de rechtspleging 
in de Franse taal wm:d ge,voerd en dat 
het arrest in deze taal Wei·d gewezen ; 
dat de Franse taal eveneens voor het on
derzoek werd gebezigd; 

'Vaaruit volgt dat de voorziening, in 
de mate waarin zij ontvankelijk is grond 
ontbeert; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

21 April1952.- 2° kamer.- Voo1·zitter, 
H. Wouters, YOOl'Zitter. - Verslfl{l{leVe1·, 
H. Daubresse. - Gelijlcluidenae conclu.sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 Aprill952 

1° l\UDDELEN VAN VERBREKING, 
STRAFZAKEN. - l\IIIDDEL EEN GEllREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND. -
PASSEND AN'.rWOORD. - l\1IDDEL FEI'l'ELIJKE 
GRONDSLAG MISSEND. 

2° l\UDDELEN VAN VERBREKING. -
STR.AFZAKEN. - l\IIIDDEL GES'fEUND OP EEN 
FEI'fELIJRE BEWERING DIE DOOR DE BESTRE
DEN BESLISSING TEGENGESPROKEN WORDT. 
l\IIIDDEL FEI'fEL!JKE GRONDSLAG MISSEND. 

So VERKEER. - AR'fffiEL 57, 1°, VAN DE 
WEGCODE. - BESTUURDER DIE ZIJN VOER'I'UIG 
TOT S1'ILS1'AND llRENGT. - VOERT GEEN MA
NCEUVRE UIT. 

1° Mist fe-itel-ijke grondslctg het middel nt
geleia nit een gebr·elc nnn nntwoo1·d op 
de conol1tsies, wnnnee1· deze in de beske
den besl'issing op {lepnste wijze we1·den 
beantwoonl (S). 

2o Mist feitelijlce {11'0nclsla{l het middel {le
_qrona op een feitelij Tee bewerin{l die 
dom· ae bestreclen beslissin{l te{lenge
sprolcen wordt (4). 

so Voert {leen mnnmttm·e 1tit nna1· de zin 
vnn nrtilcel 57, 1°, vnn het Tconinklijlc 
besl1tit van 1 Febntnri 1934, de best1mr
der flie zijn voerttti{l tot stilstnnd 
Men{lt (5). 

28 Januari 1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 303). 
(5) Arg. verbr., 24 April 1950 (An·. Ye1·b•··; 

1950, blz. 324; Bull. en PAsrc., 1950, I, .579) en 
21 Mei 1951 (An·. Verbr,, 1951, blz. 540; Bull. 
en PAsiC., 1951, I, 630) .. 
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(TISSOT T. VOORLOPIG COMITE VAN BEHEER VAN 
RET STEDELIJK VERVOER lN DE BRUSSELSE 
AGGLOMERATIE EN SAMENWERKENDE VENNOOT
SOHAP «LA PREVOYANCE SOCIALE ».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 April 1951 in hoger beroep 
gewezen door qe Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel ; · 

I. Ten aanzien van de tegen aanlegger 
ingestelde publieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het · 
bestreden vonnis geen antwoord op de 
door aanlegger genomen conclusies heeft 
verstrekt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt cc dat een verkeersongeval zich 
in de Oongresstraat te Brussel heeft voor
gedaan, tussen een tramrijtuig van 
lijn 77 rijdende in de richting van het 
Madouplein-Oongreskolom en twee auto
voertuigen welke de Oongresstraat in de
zelfde richting volgden, en v66r de tram 
op de sporen reden >>, het eerste voertuig 
bestuurd door aanlegger en het tweede 
door een zekere Dielen; dat aanlegger, 
die een parkeerterrein zocht in de Oon
gresstraat, onverhoeds op .de tramsporen 
stilhield om enkele ogenblikken nadien 
opnieuw aan te zetten; dat Dielen door 
het stilhonden van aanleggers wagen ge~ 
noopt werd zijn wagen tot stilstand te 
brengen ; dat nit de opgenomen verklarin
gen, nit de gesteldheid van de plaats en, 
onder meer, nit het feit dat verscheidene 
wagens langs het rechtse voetpad van de 
Oongresstraat stilstonden voortvloeit dat 
Dielen de sporen niet kon ontrnimen; 

Overwegende dat het vonnis aldus aan
neemt dat, zoals aanlegger bij conclnsies 
te kennen gaf, zich geen aanrijding heeft 
voorgedaan tnssen zijn wagen en die van 
Dielen noch tussen zijn wagen en de 
tram; dat het vonnis door deze vaststel
lingen aanleggers conclusies tegenspreekt 
luidens welke een afstand van twintig 
meter zijn wagen van die van Dielen 
scheidde, en volgens welke deze de moge
lijkheid had hem normaal langs de linker
zijde voorbij te steken, zonder dat overi
gens dubbelzinnigheid aan de beslissing 
kan worden verweten vermits erin de 
richting waarin de voertnigen zich voort
bewogen met zorg bepaald wordt, zodat 
het'geen twijfellaat bestaan omtrent wat 
het onder cc het rechtse voetpad in de Oon
gresstraat >> verstaat; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 58, paragraaf 3, van de Weg
code, doordat aanlegger aan inbrenk op 
deze bepaling niet schuldig kan zijn 

om de reden dat het door hem bestuurde 
voertuig de tram niet belet heeft door te 
rijden : 

Overwegende dat het middel berust op 
de door het bestreden vonnis tegengespro
ken bewering.dat niet aanleggers voertuig 
doch dat van de Beer Dielen het doorrij
den van de tram belemmerd heeft ; 

Dat het middel · feitelijke grondslag 
mist; · 

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

II. Ten aanzien van de beslissing gewe
zen over de vordering van de burgerlijke 
partij cc Voorlopig comite van beheer van 
het stedelijk vervoer in de Brusselse ag-
glomeratie >> : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de inbreuk op artikel 58, 3°, 
van de Wegcode uit hoofde waarvan het 
aanlegger veroordeelt, de oorzaak is van 
de door deze burgerlijke partij geleden 
schade; 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del wordt ingeroepen en dat l).et Hof er 
ambtshalve geen opwerpt; 

III. Ten aanzien van de beslissing ge
wezen over de vordering van de burger
lijke partij, de cooperative vennootschap 
<< La Prevoyance sociale >> : 

Over het middel : schending van arti
kel 57, 1°, c, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, doordat de recht
bank verklaard heeft dat aanlegger, deze 
bepaling heeft overtreden door stil te 
houden ten einde zijn voertuig te parke
ren : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het vonnis, de schade om het 
herstel waarvan de burgerlijke partij ver
zoekt veroorzaakt is geweest door het on
verhoedse stilhouden van aanleggers wa
gen, waardoor Dielen genoopt werd de 
door hem bestuurde wagen tot stilstand 
te brengen; 

Overwegende dat het vonnis beslist dat 
aanlegger, door deze ongebruikelijke ma
meuvre uit te voeren, artikel 57, 1°, c, 
heeft overtreden, en om die redeii aanleg
ger tot schadevergoeding jegens verweer
ster veroordeelt; 

Overwegeiide dat aanlegger, door zijn 
voertuig tot stilstand te brengen, geen ma
numvre heeft uitgevoerd naar de zin van 
artikel 57, 1 o, c, naardien door deze term 
de rijbewegingen worden bedoeld welke 
de weggebruiker aan zijn voertuig doet 
uitvoeren, en welke van aard zijn om het 
normale verkeer van de voertuigen af te 
snijden; 

Overwegende dat het mid del gegrond is; 
Om deze redenen, verbreekt het bestre

den vonnis voor zoveel het beslist dat aan-
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]egger de bij artikel 57, 1°, c, voorziene 
inbreuk heeft begaan en hem· dientenge
volge veroordeeld heeft schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij « La Prevoyance 
sociale JJ te betalen; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt aan
legger tot de helft van de kosten en de 
burgerlijke partij <<La Prevoyance so
ciale JJ tot de wederhelft; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel en dat melding er 
van gemaakt worde op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd vonnis,;.;• verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel, zitting hou
dend in hoger beroep. 

21 April1952.- 2° kamer.- Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Fettweis. - Gelijkl1t'idende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

2° KAMER.- 21 April 1952 

1° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- PERSONEN GERECH'l'IGD OM VOORZIENING IN 
'l'E STELLEN. - STRA~'ZAKEN. - BURGER
LIJKE PAR'l'IJ AANLEGSTER. - VOORZIENING 
GEitiOHT TEGEN DE BESLISSING OVER DE PU
BLIEKE \'ORDERING. - BURGERLIJKE PARTIJ 
NIET VEHOORDEELD ZIJNDE GEWEEST TOT DE 
KOSTEN DEZER, \'ORDERING. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
S•rHAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- MIDDEL AFGELEID UIT EEN GEBREK AAN ANT
WOOED OP DE CONCLUSIES. - PASSEND ANT
WOOED. - MIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG 
MISSEND. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN 
FEITELIJKE BEWERING DIE DOOR DE BESTRE
DEN BESLISSING WOR.IJT TEGENGESPROKEN. -
MIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

1° Is niet onvankelijlv de voorziening in
gesteld tegen de beslissing over de p1t
blielve vordering door ene bu1·ge1·lijlce 
partij die in de kosten dezer vo1·dering 
niet ·verwezen werd (1). 

2° Het middel afgeleid ttit een gebrek aan 
antwoord op de concl1tsies mist feite

. lijlce grondslag wanneer de bestreden 
beslissing een passend antwoord op de 
conclttsies ve·rstrelct heeft (2). 

3° M·ist feitelijlce grondslag het middel ge
urond op ene feitelijlce bewering die 

(1) Vast~ rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 Juli 1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 767). 

door de best1·eden beslissinu tegenge
uesproken wordt (3). 

(«LONDON AND SCO'l"l'ISH ASSURANCE CORPORA
'l'ION LTD ll EN VENNOO'l'SCHAP MOR'l'ELMANS EN 
cic 1'. RADOUX.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 December 1951 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Overwegende dat de voorzieningen van 
de burgerlijke partijen die, gelijk in on
derhavig geval, noch voor het geheel, 
noch ten dele tot de kosten van de pu
blieke vordering zijn veroordeeld geweest 
niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij te
gen de op de publieke vordering gewezen 
beslissing gericht zijn; 

Over de voorzieningen voor zoveel zij 
gericht zijn tegen de over de vordering 
van de burgerlijke partijen gewezen be
slissing, waarbij, ten gevolge van het 
vrijspreken van verweerder van de telast
legging van inbreuk op artikel 55 van de 
Wegcode, de rechtbank zich onbevoegd 
heeft verldaard om van de op deze in
brenk gesteunde burgerlijke vordering 
kennis te nemen : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 55 en 57, lo, 
a, van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, doordat enerzijds, door aan
leggers in verbreking bij conclusies er 
om verzocht te zeggen dat de dooi· de ene 
en de andere partij gevolgde wegen van 
gelijk belang zijn en dat dienvolgens aan
legger Magnee, welke van rechts kwam 
gereden, het was die uit kracht van arti
kel 55 de voorrang had, de rechter over de 
grand de conclusies niet passend heeft be
antwoord, en cloordat, anderzijds, de be
streden beslissing artikel 57, 1 o, a, van het 
reglement heeft geschonden door van de 
in de tekst van gezegd artikel voorko
mende woorden << na een stilstand JJ een 
verkeercle interpretatie te hebben ver
strekt : 

Over het eerste. onderdeel 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt dat Magnee, die de Cereslaan 
kwam uitgereden, stilgehouden heeft toen 
hij de Franklin Rooseveltlaan had be
reikt; dat hij, na deze stilstand weder 
aangezet hebbende, de rechterzijde van 
de wagen van Radoux heeft aangereden 
toen deze v66r hem doorreed; dat Magnee 
niet in beweging was en dat hij, in strijd 
met zijn stelling niet tijdelijk stilge
houden had om de doorgang vrij te laten 

(2) en (3) Vaste rechtspraak. Zie voorgaaud 
alTest. 
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voor een under voertuig of ter oorzake 
van het opdagen van een andere wegge
brniker die hem de weg afsneed ; 

Overwegende dat aanleggers in v66r de 
rechter over de grond genomen conclusies 
voor Magnee aanspraak maakten op de 
op artikel 55 gegronde verkeersvoorrang, 
niettegenstaande de bewering van Radoux 
dat Magnee had stilgehouden vooraleer 
de Franklin Rooseveltlaan op te · rijden; 
dat volgens hen de termen « de wegge
bruiker die ... rijdt ll evengoed van toepas
sing zijn op de in beweging zijnde wegge
brniker als op degene cUe tij delijk zijn 
voertnig tot stilstand heeft gebracht om 
de doorgang vrij te laten voor een ander 
voertnig of ter oorzake van het opdagen 
van een weggebrniker die hem de weg 
afsnijdt; 

Overwegende dat door cUt onderdeel van 
het middel het vonnis wordt verweten 
geen antwoord te hebben verstrekt op de 
·vraag of krachtens artikel 55 de ver
keersvoorrang aan Magnee toebehoorde; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat Magnee, vooraleer de Franklin Roo
seveltlaan op te rijden, in de hier te voren 
beschreven omstandigheden zijn voertuig 
tot stilstand had gebracht en door nit 
deze feiten af te leiden dat Radonx ar
tikel 55 niet overtreden had, de rechter 
over de grond impliciet doch ondnbbelzin
nig heeft beslist dat Magnee, daar hij 
geen in beweging zijnde weggebrniker 
was, geen aanspraak op de verkeersvoor
rang kon maken; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat door de voorziening 

het bestreden vonnis wordt verweten 
het feit dat Magnee een wijl heeft stil
gehonden, of zelfs eenvouclig vertraagd 
heeft, als een stilstand naar de ziil van 
artikel 57, 1 o, A, te hebben beschonwd; 

Overwegende dat, door feitelijk te be
slissen dat de stilstand van het voertnig 
van Magnee geen kortstondige stilstand 
was, de bestreden beslissing de bewering 
tegenspreekt waarop het verwijt berust; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

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

21 April1952.- 28 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slaggever, 
H. Demoulin. - Gelijlcluidende oonolltsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t -generaal. 

28 KAMER. - 21 Aprill952 

1° VERKEEJR. - AFWISSELEND LICHTSEIN. 
- GROEN LICHTSEIN. - TOELA'l'ING OM DOOR 
TE RIJDEN. - ToELA'l'ING DIE NIET · ONTSLAA'J' 
VAN DE VERPLICH'l'ING DE DOORGANG VRIJ TE· 
LATEN VOOR DE AMBVLANOIEVOER'l'UIGEN EN DE 
DOOR DE POLITIE .OF DOOR DE BRANDWEER 
GEBRUIKTE VOER'l'UIGEN. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VERKEER. - MIDDEL AAN
VOEREND DAT EEN HINDERNIS ONVOORZIENBAAI{ 
IS. - NIET ONDERWORPEN AAN BET OORDEEL 
VAN DE REOHTER OVER DE GROND. - 0NON'l'
VANKELIJK MIDDEL. 

3° VERKEER. - AANWIJZINGEN DOOR AF
WISSELENDE LIOHTSEINEN GEGEVEN. - NIET 
VERPLICHTEND VOOR DE AMBULANOIE-, POLITIE
EN BRANDWEERVOER'l'UIGEN. 

1° Het groen liohtsein ontslaat de wegge
brttilcer·s aan wie het de doorgang toe
la.at niet van de vm·pliohing de door
gang vrij te laten voor· de ambztlancie-, 
politic- en brandwem·wagens waarvan 
het naderen r·egelmatig aangelcondi,qd 
wordt. (Koninklijk beslnit van 1 Fe
bruari 1934, art. 57, 3°, en 137.) 

2° Is niet ontvankelij1c het middel aan
voerend dat een hindernis onvoorzien
baar is wanneer· het aan het oordeel van 
de r·eohter over de grand niet onderwor·
pen werd. 

3° De bestmtnlers vnn amb~tlanc·ie-, poli
t-ic- of br·andwem·voertttigen, waarvan 
het nader·en door een 1clolc of een bijzon
der· schelsignaal wm·dt aangelcondigd, 
z·ijn niet gehouden zich te gedragen nanr· 
de aanwijzingen van de gelcleunle licht
seinen oestemd om het verlceer bij af
wisseling te re,qelen. (Koninklijk beslnit 
van1 Februari 19·34, art. 5, 2°, 57, 3o, en 
137.) 

(PRIGNON T. S'l'AD LUIK EN LIBEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 October 1951 in hoge1' beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor-
dering : I 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de conclusies niet beant
woordt waarbij aanlegger staande hield 
dat het groene lichtsein hem de doorgangs
voorrang deed · genieten en dat de rode 
lichtsignalen logischerwijze een vol
strekt doorrijverbod betekenden voor elke 
weggebruiker die van links of van rechts 
komende het kruispunt won inrijden : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn con-
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clusies deed gelden dat hij, het groene 
licht gemerkt hebbende, « het kruispunt 
is doorgereden in de overtuiging dat zij 
die hem op dat ogenblik de voorrang wa
ren verschuldigd de door de lichtseinen 
gegeven gebiedende richtlijnen niet zou
den overtreden ll ; 

Ove!·wegende dat het bestreden vonnis 
er de nadruk op legt « dat het verschij
J1en van het groene licht op een kruis
punt aan de weggebruikers een eenvou
dig verniogen, hetzij een machtiging om 
door te rijden en zich voort te bewegen 
toekent, doch de bestuurder van voertui
gen er niet van ontslaat de gewone voor
zichtigheids- en oplettendheidsregelen nn 
te komen ll, inzonderheid « de regel vast
gelegd in artikel 57, 3D, welker naleving 
voor eenieder in om het even welke om
standigheid geboden is en die de boven
hand heeft op alle andere aan de weg
gebruikerR · gegeven richtlijnen ll ; 

Ove1'wegende dat het vonnis door deze 
beschouwingen op passende wijze voor
noemde _conclusies beantwoord heeft; 
waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Ov:er het vijfde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van artie 
kel 42 van de Wegcode, doordat het be
streden vonnis aanlegger. veroordeelt, nit 
hoofde. van de telastlegging niet voortdu
rend meester van z(jn snelheid te zijn ge
bleven en deze niet derwijze te hebben 
geregeld dat hij v66r zich een voldoende 
vrije ruimte behield om v66r een hinder
nis zijn voertuig tot stilstand te kunnen 
brengen, eerste onderdeel, zonder zijn be
slissing met redenen te omkleden; tweede 
· onderdeel, zonder er op te wijzen dat in 
onderhavig geval de hindernis normaal 
door de weggebruiker kon worden voor
zien: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, 

zowel bij eigen redenen als door verwij
zing naar de niet strijdige redenen van 
de eerste rechter, er op wijst dat aanleg
gers voertuig op de plaats van het onge
val 24 meter lange remsporen heeft na
gelaten, vooraleer door de aanrijdi~g van 
het door Liben bestuurde voertmg tot 
stilstand gebracht te worden, en daaruit 
afleidt dat aanlegger met een te hoge 
snelheid ten aanzien van de plaatsgestelt
heid reed ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat noch uit aanleggers 

conclusies, noch uit andere stukken van 
de rechtspleging waarop het Hof acht ver
mag te slaan blijkt dat aanlegger v66r de 
rechter over de grond zou hebben doen 
gelden dat de door het voertuig van Liben 
uitgemaakte hindernis voor hem onvoor
zienbaar was; dat dit middel nieuw is ; 

Dat daaruit dient afgeleid dat het eer-

vERBR., 1!J5~. - :!!) 

ste onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist en dat het tweede onder
dee! niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 57, 3D, van de Wegcode, doordat 
het bestreden vonnis verklaart dat het 
weinig belang heeft dat aanlegger al dan 
niet de waarschuwingsseinen van de bij 
dit 3D vermelde voertuigen gehoord heeft, 
vermits de tekst zelve van deze wetsbe
paling een onmogelijk te bewijzen subjec
tief element uitsluit : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger tot een enkele straf van 10 fr. 
boete verhoogd met 90 decimes veroor
deelt, wegens overtreding van artike
len 42 en 57, 3D, van de Wegcode; 

Overwegende dat deze straf wettelijk 
gerechtvaardigd wordt door de beschou
wingen van het vonnis welke op de bewe
zen verklaarde overtreding van artikel 42 
betrekking hebben; 

Waaruit volgt dat het middel voor aan
legger van elk belang ontbloot is, wes
halve het niet ontvankelijk is; 

Over het vim·de middel : schending van 
artikel 29, 4D, van de Wegcode, doordat 
het bestreden vonnis verklaart dat het 
feit dat lichtseinen aangebracht zijn de 
weggebruiker er niet van ontslaat bij 
het naderen van een splitsing, een aan
sluiting of een kruising de uiterste rech
terzijde van de rijweg te houden : 

Overwegende dat het vonnis de aan aan- · 
legger ten laste gelegde overtreding van 
artikel 2!l, 4D, van de Wegcode niet bewe
zen heeft verklaard; 

Dat het middel voor aanlegger van elk 
belang ontbloot en derhalve niet ontvan
kelijk is; En overwegende dat de substantH\le of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
formaliteiten werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

1 D De vordering van de burgerlijke 
partij, de stad Luik, tegen aanlEigger : 

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

2D De vordering van aanlegger, burger-
lijke partij, tegen Liben; · 

Over het tweede middel van de voorzie
ning : schending van artikelen 5, 2D, 57, -
3?, en 137 van de Wegcode, doordat het 
bestreden vonnis, op grond van het ver
keerde principe dat het bij artikel 1~7 
voorzien groen licht voor de weggebrm
ker enkel een eenvoudig vermogen instelt, 
hetzij een machtiging om door te rijden 
en zich voort te bewegen, beslist dat het 
Liben, welke een door de brandweer ge-
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bruikt voertuig bestuurde, krachtens ar
tikel 57, 3°, vrijstond de gebiedende voor
schriften van voornoemde artikelen 5, 2°, 
en 137 niet na te komen : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 137, 2°, van het algemeen reglement 
over de politie van het vervoer en het 
verkeer het groene lichtsein waarvan ge
bruik wordt gemaakt om het verkeer af
";isselend te regelen, aanduidt dat de 
doorgang vrij is ; 

Overwegende dat het vonnis dus deze 
bepaling niet miskent waar llet verklaart 
dat llet verscllijnen van het groene sein 
« aan de weggebruikers een eenvoudig 
vermogen, een machtigirrg- om door te 
rijclen en zicll voort te bewegen toe
kent>>; 

-Overwegende, anderzijds, dat, indien 
kraclltens artikel 5, 2°, van het reglement, 
de weggebruikers er toe gellouden zijn 
zicll naar de aanwijzingen van de door 
de overheicl in voege gebrachte verkeers
tekens te voegen en, onder meer, naar de 
afwisselende lichtseinen welke bij arti
kel 137 zijn voorzien, deze regel wijken 
moet voor de bij artikel 57 uitgevaardigde 
regel, waarbij de wijze wordt omscllreven 
waarop de weggebruiker ten aanzien van 
de omstandigheden belloort te llandelen, 
en waarbij aan cc ieder weggebruiker >> de 
verplichting wordt opgelegd, desnoods 
door stil te houden, de doorgang vrij te 
laten voor onder meer, de door de 
brandweer gebruikte voertuigen, waar
van de nadering door een klok of een 
bijzonder schelsignaal ke~1baar gemaakt 
wordt; 

Overwegende dat deze interpretatie van 
artikel 57 niet enkel door de toepassing 
er van op cc iedere weggebruiker >> zonder 
uitzondering gerechtvaardigd wordt, maar 
ook nog door de bewoorclingen van de 
eindalinea van di t artikel waarin de wil 
van de opsteller van het reglement tot 
uiting komt de ambulancievoertuigen en 
de door de politie of door de brandweer 
gebruikte voertuigen welke in de bij ge
zegd artikel omschreven omstandigheden 
in het verkeer worden ingevoerd, wegens 
de dringende noodzakelijkheid van hun 
optreden, bij voorrecllt op al de andere 
met een verkeersvoorrang begunstigden 
een vrije doorgang te verzekeren; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden· 

Om d~ze redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder Liben. 

21 April1952. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. Bareel. - Gelijklu·idende conclu.sie 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo: 
caa t-generaal. 

2e KAMER. - 21 April 1952 

RECHTERLIJKE INRICHTING. - SA
MENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE. -
00itREC1'IONELE RECHTBANK, - RECHl'ERS 
DIE NIE'l' ALLEN OP AL DE Zll'TINGEN HEBBEN 
AANWEZIG GEWEES'l'. - NIEl'lGHEID VAN HE'l' 
VONNIS. 

Is nietig het 11onnis van de co1·1·ectionele 
rechtbanlc clat {fewezen wm·d door rech
ters die niet allen, al de zittin{fen heb
ben . bijgewoond waarop tot het ondm·
zoelc van de zaalc over[!C[!aan werd (1). 
(Wet van 20 April 1810, art. 7.) 

(LECLERCQ, 'l'. SMEYERS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 13 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 
. Over het middel van ambtswege : schen

ding van artikel 7 van de wet van 20 April 
1810: 

Overwegende dat, blijkens het proces
verbaal . van de zitting welke op 1 Juni 
1951 door de correctionele rechtbank werd 
gehouden, het rechtscollege alstoen sa
mengesteld was uit de rechters de Bidlot 
Thorn, Thisquen en Meilleur, de eerste 
waarnemend voorzitter zijnde; dat de be
klaagde (hier aanlegger) ter verantw001'
ding werd geroepen en ondervraagd en 
dat de zaak <<tot voortzetting van de de
batten voor ondervraging van het slacht
offer en van de getuigen >> op 29 Juni 1951 
werd verschoven · 

Overwegende d~t het onderzoek van de 
zaak ter zitting van 29 Juni 1951 werd 
voortgezet en afgesloten en dat het be
roepen vonnis werd uitgesproken; dat vol
gens de vermeldingen van het proces-ver
baal dier zitting en van llet vonnis de 
rechters de Bidlot Thorn en Meilleur en 
de plaatsvervangende rechter Libert toen 
gezeteld en uitspraak gedaan hebben; 

Overwegende dienvolgens dat het beroe
pen vonnis nietig is dewijl het gewezen 
is geweest door rechters die niet allen 
al de zittingen van de zaak bijgewoond 
hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk het beroepen vonnis enkel wijzigt 
wat betreft de duur van de door de eerste 
rechter uitgesproken ontzetting van het 

(1) Verbr., 22 September 1947 (Bull. en PAsiC., 
1947, I, 365, en nota 2) ; 26 September 1949 
(ibirl., 1950, I, 21, en nota 1, blz. 22). 
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recht een voertuig te besturen, zich de 
nietigheid heeft eigen gemaakt welke deze 
beslissing aankleeft; dat het derhalve de 
in het middel aangeduide wetsbepaling 
geschonden heeft; 

II. Ten aanzien van de over de vorde
ring van de burgerlijke partij gewezen be
slissing : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over dE(publieke vordering gewezen beslis
sing de verbreking van de over de vorde
ring van de burgerlijke partij gewezen 
beslissing medebrengt ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den aiTest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

21 April1952.- 26 kamer.- Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslagr1ever, 
H. Daubresse. - GeUjklttidende conclu,.. 
sies, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

2° KAMER. - 21 April 1952 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING NIET ONDERTEKEND DOOR DE VOORZIT

TER. - NIETIGHEID \'AN liE'l' VONNIS. 

Het vonnis van de con·ecUonele rechtbanl" 
is nietig wannee·r het proces-verbaal ener 
terechtzittinu waarop de zaak behan
deld werd niet rloor de voo1-zitter is 
ondertelcend geweest (1). (Wetb. van 
strafv., art. 155 en 189; wet van 1 Mei 
1849, art. 10.) 

(KRIER, T. GHYS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat aanlegger verklaard 
beeft zich aUeen als beklaagde in verbre
king te voorzien; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering ; 

A. Aangaande de beschikking van het 

(1) Verbr., 22 Maart en 5 April 1948 (A•·r. 
Verbr., 1948, blz. 172 en 184; Bull. en PASIC., 

1948, I, 194 en 213l. 

bestreden arrest waarbij de publieke vor" 
dering uit boofde van de ten laste van 
aanlegger gelegde inbreuken op de politie 
van het verkeer verjaard verklaard 
werd; 

Overwegende dat aanlegger, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is om deze 
beschikking te bestrijden; 

B. Aangaande de beschikking van J;tet 
bestreden arrest waarbij aanlegger wordt 
veroordeeld uit boofde van de telastleg
·ging op de openbare weg aangetroffen te 
zijn geweest in staat van dronkenschap 
etm voertuig besturende of een andere be: 
zigbeid verrichtende welke voorzicbtig
heid of bijzondere voorzorgen vereist ten 
einde gevaar voor hem zelf of voor ande
ren te vermijden (telastlegging E) ; 

Over bet middel van ambtsbalve : scben
cling van artikel 10 van de wet van 1 Mei 
1849, doordat een van de zittingsbladen 
van de correctionele rechtbank waarin 
vaststelling van bet vei·horen van een ge
tuige werd gedaan, niet door de voorzitter 
dier rechtbank ondertekend is; 

Overwegende dat luidens artikel 10 van 
de wet van 1 Mei 1849, de bij artike
len 155 en 189 van bet Wetboek van straf
vordering voorgeschreven aantekeningen 
zowel door de voorzitter als door de grif-
fier beboren te worden getekend ; _ 

Dat deze formaliteit, waardoor bedoeld 
wordt een autbentiek karakter aan het 
proces-verbaal van de zitting te verlenen, 
substantieel is; 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
de zitting van de correctionele recbtbank 
van 19 Juni 1950, waarin de verklaring 
van een getuige is vervat, niet van de 
handtekening van de voorzitter voorzfen 
is_; dat bet niet vervullen van deze forma
liteit bet over deze rechtspleging gevelde 
vonnis nietig maakt ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
het beroepen vonnis gedeeltelijk heeft be
vestigd zonder uit de bestanddelen zijner 
overtuiging de ter voormelde zitting opge
nomen verklaring te verwijdei·en, dan 
wanneer bet inzonderheid niet is bewezen 
dat deze verklaring onder eed afgelegd 
werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldns de in eerste aanleg begane nietig
heid heeft overgenomen en bijgevolg de 
in het middel aangeduide wetsbepaling 
geschonden heeft; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vorc 
dering van de burgedijke partij Julien 
Gbys: 

Overwegende dat bij het bestreden ar
rest generbande veroordeling ten laste 
van aanleggers en ten voordele van de 
burgerlijke partij werd uitgesproken, dat 
de voorziening derbalve niet ontvankelijk 
is; 
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Om deze redenen, verbreekt het bestre
clen arrest doch enkel voor zoveel het een 
veroordeling van aanlegger uit hoofde 
van de telastlegging E uitspreekt; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van cle ge
deeltelijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
cle alzo beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

21 April1952.- 2e kamer.- Voorzitten 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Daubresse. - Gelijklniflende conctnsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 21 April 1952 

1° DOUANEN EN AOCUNZEN. - UIT
VOER. - AAN UITVOERVERGUNNING ONDER
WORPEN GOEDEREN. - AANGIF'l'E OP RET UIT
GANGSKANTOOR. - VERPLICHTENDE PLEEG
VORM ZELFS W ANNEER RET GOEDEREN GELDT 
DIE 'l'OT PERSOONLIJK GEBRUIK VAN DE VER
VOERDER IN KLEINE HOEVEELlj:EDEN VERVOERD 
WORDEN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BE
TEUGELING VAN DE SLUIKERIJ. - JVlA'l'ERIELE 
SCHENDING ENER WETSBEPALING. - JVliSDRIJF, 

1 o De persoon clie aan uitvoeTverg1tnning 
ondeTWOTpen goederen 1titvoeTt, is ver
plicht ze ten 11-itgangslcantoTen van de 
clo1tanen aan te [/even, zelts wannee1· 
hij slechts geringe hoeveelheden tot 
ei,qen gebruik uitvoert (1). 

2° De wetten die cle beteugeling van cle 
shtUcer-ij in zalcen van clmwnen en ac
cijnzen inrichten, bestraffen de eenvou
dige mate1·iele overtreding h1tnner bepa
lingen, onaangezien het in.<:~icht van de 
wetsovertTede1· (2). 

{BELGISCHE STAAT, BEHEER VAN 
DOUANEN EN ACCIJNZEN, 'l'. WILLAME.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het midclel van ambtswege : schell·· 
ding van artikelen 4, 5, 3°, 37, 63, 65 en 66 
van de wet van 26 Augustus 1822, 19 en 22 
van de wet van 6 April 1843, 1 en 4 van de 

(1) Verbr., 21 October 1946 (A•·•·. Verb1·., 
1946, blz. 347; Bull. en PAsrc., 1946, I, 376, en 
nota). 

(2) Verbr., 13 November 1944 (Arr. Ve•·br., 

wet van 20 December 1897, 1 en 3 van de 
wet van 30 Juni 1931 gewijzigd bij de wet 
van 30 Juli 1934, van cle besluiten van de 
Regent van 15 December 1944 en 29 Juni 
1946, van de wet van 31 December 1925 en 
van het koninklijk besluit van 3 April 
1.926 over het statistiekrecht : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
-..verd om, wat de goederen aangaat welke 
hij in zijn valies vervoerde en welke aan 
uitvoervergunning onderworpen waren, 
vermeden te hebben op het uitgangskan
toor of ori enig ander kantoor waar zulks 
behoorde te geschieden, de bij het verla
ten van Belgie vereiste aangifte te doen, 
er het statistiekrecht te kwijten en er de 
vereiste vergunning over te leggen; 

Overwegende dat verweerder door het 
bestreden arrest vrijgesproken werd om 
reel en da t de in zijn bezit gevonden 
goederen tot persoonlijk gebruik bestemd 
waren, dat zij noch verborgen noch ver
stopt waren, en dat aan een militair die 
zich in de verplichting bevindt naar het 
buitenland te reizen, niet kan worden 
aangewreven dat hij zich van in zijn be
zit gevonden geringe hoeveelheden eet
waren of persoonlijke zaken voorziet en 
dat hij gemeend heeft dat hetgeen hij :Qie
clevoerde de doorgaans gedulde hoeveel
heid niet overtrof; 

Overwegende dat de derwijze in het 
licht gestelde omstandigheden verweerder 
er niet van ontsloegen aangifte te doen 
van de door hem medegevoerde waren; 

Overwegende, anderzijds, dat de goede 
trouw van verweerder, evenals het ont
breken van ieder bedrieglijk oogmerk in 
zijnen hoofde generlei belang hebben ten 
opzichte van het bestaan van de inbreu
ken in zaken van douanen ·en accijnzen; 
dat inderdaad de wetten waarbij ten deze 
de beteugeling ingericht wordt, de een
voudige rnateriele schending van de voor
schriften welke zij bevatten strafbaar 
stellen, het voornemen van de overtreder 
buiten beschouwing gelaten; 

Waaruit vo~gt dat het bestreden arrest 
de in het mi~del aangeduide wetsbepalin
gen geschonclen heeft ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest, cloch enkel voor zoveel het 
over de vordering van het bestuur van 
douanen en accijnzen uitspraak heeft ge
daan ; beveelt da t onderha vig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 

1945, blz. 31; Bull. en PAsrc., 1945, I, 28, en 
nota 2); verg. verbr., 17 Januari 1949 (An·. 
Ve1·br., 1949, biz. 29; Bull. en PASIC., 1949, 
I, 32). 



-453 

kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

21 April1952. ~ 2° kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H.Daubresse. - Gelijlclttidende oonolus·ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven. advo-
caat-generaal. · 

2" KAMER. - 21 April 1952 
VOORZIENING TOT VERBREKING. 

STBAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE VER
DACH'!'E. - J'.IIEMORIE TOT STAVING VAN DE 
VOORZIENING NEEBGELEGD TER GRIFFIE VAN DE 
HECH'l'SMACH'l' DIE DE BESTREDEN BESLISSING 
GEWEZEN HEEFT. - NEERLEGGING MEER DAN 
'l'IEN DAGEN NA DE VOORZIENING. - 0NONTVAN
KELI.JKHEID. 

Is niet ontvanlcelijk de memorie rnem· 
dan tien dagen na de verklaring van 
voorzienina door de verdaohte, aanleg
gm· in ve1·b1·eTciniJ, nee1·gelead ter grijfie 
1'wn de 1·eohtsmaoht die de bestreden be
sUssinu uewezen heeft (1). (Wetb. van 
strafv., art. 422.) 

(VERDUHMEN, '.r. LAUREN'l' EN N. V. «ADEM ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 December 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Overwegende dat aanlegger op 18 Ja
nuari 1952, tot staving van zijn voorzie
ning ter griffie van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel een ln zijn naam 
door JVIter Marc Goor, advocaat bij het Hof 
van beroep te Brussel, ondertekend ver
zoekschrift heeft ingediend; dat vermits 
het niet binnen tien dagen volgende op de 
dag van de yerklaring van voorziening 
werd ingediend, dit verzoekschrift niet 
ontvankelijk is (artikel 422 van het Wet
boek van strafvordering) ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de over de vordering van het openbaar 
ministerie gewezen beslissing : 

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
·de over de vordering van de burgerlijke 
partij, de naamloze vennootschap « Adem '' 
gewezen beslissing : 

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

(1) Verbr., 25 Januari 1952 (Bull. en PAsrc., 
1952, I, 377). 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen over de door aan
legger als burgerlijke partij, tegen Jules 
Laurent en de naamloze vennootschap 
« Adem '' ingestelde vordering : 

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

Om deze redenen, verwerpt de voorzie" 
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
Jules Laurent en de naamloze vennoot
schap « Adem ''· 

21 April1952. - 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
luidende oonol1tsie, H Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 April1952 
1° BEWJJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 

GELOOF. - ZAKEN VAN DIRECTE BELASTIN
GEN. - ARREST ER OP WIJZEND DAT DOOR 
HET BEHEER TOT GEEN ENKEL ONDERZOEK 
WERD OVERGEGAAN BETREFFENDE DOOR DE BE
LAS'l'INGPLICHTIGE OVEI.lGELEGDE A'f'l'ESTEN. -
VERSLAG VAN DE INSPECTEUR VAN DE BELAS
'l'INGEN HOUDENDE VAS'l'STELLING DAT TOT EEN 
ONDERZOEK BETREFFENDE BEDOELDE ATTESTEN 
WERD OVERGEGAAN. - J'.IIISKENNING VAN RET 
AAN RET VERSLAG VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - VER
BETERING VAN HET BEDRAG VAN DE AANGEGEVEN 
INKOMSTEN. - TEKENEN EN INDICIEN VAN 
WELSTAND. - GEZINSUITGAVEN. - TEKEN 
OF INDICIE DIE AFZONDERLIJK MAG WORDEN 
BEOORDEELD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - VER
BETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AAN
GIF'l'E. - TEKENEN EN INDICIEN VAN WEL
STAND. GEZINSUI'IGAVEN. MAKEN 
·SLECHTS TEKENEN EN INDICIEN UIT WAAHOP 
HE'l' BEHEER BERUS'l'EN MAG W ANNEER ER UIT 
EEN HOGERE GRAAD VAN WELSTAND DAN UIT DE 
AANGEGEVEN INKOMSTEN BLIJKT. 

4° INKOMS'.rENBELASTINGEN. - VER
BETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AAN
GH''l'E. - TEKENEN EN INDICIEN. - GEZINS
UITGAVEN. - LATEN ZIJ EEN HOGERE GRAAD 
VAN WELSTAND DAN DE AANGEGEVEN UITGA YEN 
BLIJKEN. - SOUVEREINE BEOORDELING DOOR 

DE HECHTER OVER DE GROND. 

1 o Sohendt het .Qeloof versoh1tld·iad aan een 
dooT een inspeoteur der belastinaen op
gemaalct verslag het arTest dat ver
Jclaart dat dooT de belasUngpliohtige 
overgelegde attesten dooT het beheer 
zondeT het rninste onderzoek we1·den af
,qewe.<!en omdat zi,i voo1· de aangeleyen
heid blelcen te zijn opgemaalct aeweest 
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en alle ae te·r zake vm·eiste eohtheias
waaTborrJen niet boaen, aan wanneer 
aoo·r het verslag worat vastgestela aat 
ae inspeoteur der belastingen tot een 
onaerzoek betreffenae ae overge!egae 
attesten is overgegcfan. (Burg. wetb. 
art. 1319 en 1320.) 

2° In zelcere omstanaigheclen mag het hof 
van bm·oep onaer ae telcenen en inaioWn 
van we!stanc( waa1'0p het beheer 
stewnt om het bearag van de aangege
ven inkomsten te verbeteren, atzonaer
lij k aeze in overweging nemen welke 
aoor de gezinsuitgaven woTaen ttitge
maakt (1). (Samengeordende wetten, 
ai·t. 55, § 1.) 

3° Bleohts op voorwaarae aat ttit de ge
zinsuit.qaven een hogere graaa van wel
stana clan ttit de aangegeven inlcomsten 
blijlct, malcen zij tekenen en inai
oien ttit waaTop het beheer zioh · ·vermag 
te gronaen om een aan.qifte te verbeteren 
en een aanvul!enae aans!ag te vesti
gen (2). (Samengeordende wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 55, 
§ 13.) 

4° Het vraagpwnt of ttit ae floor cle ge- . 
zinsn·itgctven van ae be!astingsohula·ige 
tekenen en ·in(Uoiifn 'l'an een hor1e1·e g·raaa 
vwn welstana clan ·wit ae aan.qegeven in
komsten bUjlct behom·t tot ae sottvet·e·ine 
beoonleling vwn ae t·eohter over ae 
grana (3). (Samengeordende wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 55, § 1.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. BOVY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, als
mede 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
het beheer verwijt geweigerd te hebben 
enig onderzoek met betrekking tot de 
door verweerder overgelegde attesten te 
verrichten, en dezelve ter zijde te heb
ben gesteld onder voorwendsel dat zij 
voor de aangelegenheid bleken opgemaakt 
te zijn geweest en niet alle ter zake ver
eiste echtheidswaarborgen boden, en door
dat het verklaart dat het aan de adminis
tratie behoorde dienaangaande omtrent 
de beweringen van de belastingplich
tige onderzoek te doen en dat het af
wijzen van de door de belastingplichtige 
overgelegde attesten derhalve niet kan 

(1) Zie nota onder verbr ., 4 Maart 1952, in 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 413. 

(2) Verbr., 25 September, 9 October 1951 en 

worden aangenomen, dan wanneer uit 
het advies van de inspecteur die met het 
onderzoek werd belast duidelijk blijkt dat 
dit onderzoek nauwgezet werd verricht 
en, onder meer, de door verweerder over
gelegde attesten tot voorwerp heeft ge
had· 
O~erwegende dat llet bestreden arrest 

er op wijst dat het beheer, zonder met 
betrekking tot de door verweerder over
gelegde attesten eliig onderzoek te ver
richten, er zich ten onrechte bij lleeft be
paald deze attesten af te wijzen, onder 
het voorwendsel dat zij bleken « opge
maakt te zijn geweest voor de aangeie
genheid ll en dat zij niet « alle ter zake 
vereiste echtheidswaarborgen ll baden; 

Overwegende echter dat, blijkens · het 
door de inspecteur op 27 Mei 1H49 uitge
brachte verslag, deze, onder meer, omtrent 
de door verweerder overgelegde attesten 
onderzoek heeft gedaan ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
hof van beroep, door op grond van voor
melde attesten, welke door het beheer zo
gezegd zonder enig onderzoek werden ter 
zijde gesteld, aan te nemen dat bij de aan
vang van de belastbare periode verweer
ders bezit aan· liggend geld 160.000 frank 
bedroeg, het geloof heeft geschonden dat 
aan voornoemd verslag client gehecht; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het tweede en het derde middel 

te zamen, het tweede : schending van ar
tikelen 26, paragraaf 3, en 55 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat uit artikel 26, paragraaf 3, van de 
samengeschakelde wetten voortvloeit dat 
de uitgaven voor het gezin buiten de uit
oefening van het bedrijf vallen, dat met 
deze uitgaven geen rekening mag gehou
den worden, noch als aftrekbare lasten, 
noch als bewijs van inkomsten, maar dat 
uit deze tekst niet blijkt dat de vorenbe
doelde uitgaven noodzakelijk in deze in~ 
komsten dienen te worden begrepen, dan 
wanneer bij artikel 26, paragraaf 3, wordt 
verboden de uitgaven voor het gezin van 
de belastbare bedrijfsinli:omsten af te 
trekken, hetgeen noodzakelijk in zich 
sluit dat de sommen welke aan de uitga
ven voor het gezin zijn besteed in het be
drag van de in de bedrijfsbelasting be
lastbare inkomsten moeten begrepen blij
ven ; het derde : schending van artike
len 26, paragraaf 3, en 55 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ach
tereenvolgens samengeschakeld bij beslui
ten van 12 September 1936, 3 Juni 1941 en 
31 Juli 1943 alsmede van artikel 2 van de 

8 J anuari 1952 (zie hager, biz. 24, 52 en 223; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 25, 56 en 242). 

(3) Verbr:, 4 Maart 1952 (zie hager, biz. 362; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 412). · 
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besluiten betreffende de nationale crisis
belasting, achtereenvolgens samengescha
keld bij besluiten van 16 Juni 1941 en 
31 Jilli 1943, doordat het bestreden arrest; 
eerste onderdeel : verklaart dat het cij
fer van de uitgaven (140.500 frank), verge
leken met het cijfer van de aangegeven in
komsten (131.081 frank), geen hogere 
graad van welstand aan llet licht brengt 
dan die waarvan het tweede blijk geeft, 
dan wanneer het niet denkbaar is 
dat een belastingplichtige welke slechts 
131.081 frank verdiend heeft, 140.500 frank 
heeft kunnen uitgeven; tweede onderdeel : 
verklaart dat het beheer niet bewijst dat 
de hierboven bedoelde uitgaven voor het 
gezin door niet aangegeven inkomsten 
zouden gedekt geweest zijn, dan wanneer 
dit bewijs enerzijds, uit de vergelijking 
van beide bovenaangehaalde bedragen 
voortvloeit en dan wanneer, anderzijds, 
deze bewijslast niet op de administratie 
doch op de belastingplichtige rust; derde 
onderdeel : het aanwenden van de tekenen 

· of indicien alleen tot de gezinsuitgaven 
beperkt en daaruit afleidt dat het beheer 
niet vermag op grond dezer uitgaven te 

· belasten, dan wanneer, naar luid van arti
kel 55, het aanwenden is toegelaten van 
alle tekenen of indicien waaruit een ho
gere graad van welstand dan uit de aan
gegei'en inkomsten blijkt, en dan wan
neer het beheer in onderhavig geval een 
samenstel van tekenen of indicien heeft 
aangewend waartoe, onder meer, het feit 

. behoort dat verweerder om in de behoef
ten van zijn gezin te voorzien, op zijn in
komsten geld heeft moeten vooruitnemen, 
en de omstandigheid dat het bedrag dier 
vooruitneming, aan de op 9 October 1944 
getelde activa toegevoegd, bij vergelijking 
met de activa op 1 Januari 1940 en de an
dere inkomsten dan bedrijfsinkomsten, 
een door de bedrijfswerkzaamheid ver
worven verrijking aan de dag brengt 
welke de aangegeven bedrijfsinkomsten 
aanzienlijk te boven gaat : 

Overwegende dat deze middelen het 
arrest verwijten ter bepaling van de 
belastbare grondslag de liitga ven voor het 
gezin niet in aanmerking te hebben geno
men; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
afzonderlijk, zoals het er toe gerechtigd 
is de door het beheer bit de uitgaven 
v~or het gezin afgeleide aanwijzing be
oordelend, vaststelt dat de voor de· vijf 
litigienze dienstjaren aangegeven inkom
sten totaal 131.081 frank belopen, dan 
wanneer het beheer bedoelde uitgaven 
op 140.500 frank raamt; 

Overwegende dat, indien de uitgaven 
voor het gezin mogen beschouwd worden 
als tekenen of indicien welke bijkomende 
inkomsten aan het licht brengen, zulks en
kel mag geschieden op voorwaarde dat nit 

deze uitgaven een hogere graad van wei
stand dan nit de aangegeven inkomsten 
blijke; dat het aan de rechter over de 
grond behoort het feitelijk bestaan van 
deze voorwaarde te beoordelen; dat het 
bestreden arrest derhalve heeft kunnen 
beslissen « dat in onderhavig geval, al 
nam men zelfs het door het beh_eer vast
gestelde cijfer van de uitgaven voor het 
gezin aan, daaruit geenszins voortvloeit 
dat nit dit cijfer een hogere graad van 
welstand dan uit de aangegeven inkom
sten zou blijken >> ; 

Overwegende dat deze souvereine vast
stelling van het bestreden arrest het dis
positief betreffende de uitgaven voor het 
gezin rechtvaardigt ; dat hieruit volgt dat 
het derde middel niet gegrond is en dat 
het tweede middel, een overtollige grond 
bestrijdt, en derhalve niet ontvankelijk 
is· 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het beslist da t bij 
de aanvang van de belastbare periode het 
bedrag van verweerders bezit aan liggend 
geld op 160.000 frank client te worden be
paald; dat het de litigieuze aanslagen ver
nietigt welke betrekking hebben op het be
drag van dit bezit, met inbegrip van de 
accressen; dat het aanlegger er toe ver
oordeelt aan verweerder alle nit hoofde 
van gezegde aanslagen ten onrechte geinde 
sommen terug te betalen met de verwijl
interesten, en dat het over de kosten uit
spraak doet; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van het Hof van ·beroep te Brussel 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
tot drie vierde van de kosten van de aan
leg in verbreking en aanlegger tot het 
overige vierde; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

22 April1952.- ze kamer.- Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevet·, H. Simon. -
Gelijkl·u·idende conclusie, H. Ganshof ·van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 22 Aprill952 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMATIE. - VERPLICHTING DE RECLAMA'l'IE 
IN TE DIENEN BIJ DE DIREC1'EUR VAN DE PRO
VIN<JIE OF VAN RET GEWEST WAAR DE BELAS
TINGEN GEVESTIGD WERDEN. - REGEL VAN 
OPENBARE ORDE. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMA1'IE. - TERMIJN WAARIN ZIJ MOET 
WORDEN INGEDIEND. - REGEL VAN OPENBARE 

ORDE. 
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3° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE-
DRIJFSBELASTING. BELASTBARE GROND-
SLAG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. - NA
TIONALE CRISISBELASTING. - BELASTBARE 
GRONDSLAG. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJ~'SBELAS'l'ING. VERENIGING ZONDER 
WINS'l'GEiEND DOEL WELKE YODR RAAR LEDEN 
NOCR VERRIJKING NOCH RECRTS'l'REEKSE OF 
ONRECRTS'l'REEKSE WINST NAS'l'REEF'l'. - 0NT

. VANGSTOVERSCROT'l'EN WELKE NOCH VAN EEN 
NIJVERREID-, RANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF 
NOCR VAN ENIGE ANDERE WINSTGEVENDE BE
DRIJVIGHEID VOORKOMEN. - GEZAMENLIJKE 

. ONTVANGS'l'OVERSCRO'l'TEN NIE'l' IN DE BEDRIJFS
BELASTING BELASTBAAR. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. - NA
TTONALE CRISISBELASTING. - VERENIGING ZON
DER WINSTGEVEND DOEL WELKE NOCR VERRIJ
KING NOCH RECHTSTREEKSE OF ONRECR'l'
S'J'REEKSE WINS'l' VOOR. RAAR LEDEN NA
STREEF'l'. - 0N'l'VANGS'l'O\'ERSCROT'l'EN WELKE 
NIET VAN EEN NIJVERREIDS-, RANDELS- OF 
LANDBOUWBEDRI.JF VOOR'l'KOMEN. - GEZAMEN
LIJKE ONTVANGSTOVERSCROTTEN NIE'l' IN DE 
NATIONALE CRISISBELAS'l'ING BELAS'l'!lAAR. 

7° INKOMS'I'FJNBELASTINGEN. - BE
DRIJFSJJELASTING. VERENIGING ZONDER 
WINS'l'GEVEND DCIEL. - 0NTVANGS'l'OVERSCRO'l'
TEN VOORTGEBRACR'l' DOOR ENE BEDRIJVIGREID 
DIE BIJKOMS'l'IG IS VAN DIE WELKE RET 
DOI~L VAN DE VERENIGING UI'l'MAAK'l'. -· BIJ
KOMENDE BEDRI,JVIGREID WELI{E DE UITER
LIJKE SCHIJN ENEl{ RANDELSBEDRI.JVIGREID 
VERTOONT. - 0VERSCRO'l''l'EN PRINCIPIEEL IN 
DE BEDRIJFSBELASTING BELAS'l'BAAR. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. - NA
TJONALE CRISIS!lELASTING. VERENIGING 
ZONDER WINS'l'GEVEND DOEL. - 0NTVANGS'l'
OVERSCROTTEN VOORTGEBRACH'l' DOOR ENE BE
DRI,JVIGIIEID DIE BIJKOMSTIG IS VAN DEZE 
WELKE RET DOEL VAN DE VERENIGING UIT
MAAKT. - BIJKOMENDE BEDRIJVIGREID WEL
KE DE UI'l'ERLIJKE SCHIJN ENER HANDELS!lE
DRIJVIGHEID VERTOONT. - 0VERSCHO'l''l'EN 
PRINCIPIEEL IN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING BE
LAS'l'BAAH. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. -BE
DHIJFSilELASTING. VERENIGING ZONDEU 
WINSTGEVEND DOEL. - 0NTVANGS'l'OVERSCROT-

(1) Verbr.., 27 October 1941 (Bull. en PAsrc., 
1941, I, 396); 3 Juni 1946 (ATT. Ve?'bT., 1946, 
blz. 216; Bull. en PAsrc., 1946, I, 234) ; 26 Sep
tember 1950 (A1·T. Verbr., 1951, blz. 23; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 26, nota 4); 14 November 
1950 (A1'1'. Ve1·b1·., 1951, blz. 118; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 155). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
25 September en 19 December 1951 (zie hager, 
blz. 24; Bull. en PASIC., 1952, I, 25 en 261); 
verbr., 29 Mei 1951 (An·. Ve1'b1·., 1951, blz. 570; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 661). 

(3) V erval van bet recht van reclamatie bij 

TEN VOORTGEBRACHT DOOR ENE BEDHI,JVIG
HEID DIE BIJKOMSTIG IS VAN DEZE WELKE 
RET DOEL VAN DE VERENIGING UITMAAK'l'. -
0NTVANGSTOVERSCHOTTEN NIE'l' IN DE BE
DRIJFSBELAS'l'ING BELASTBAAR MITS DE DUB
BELE VOOHWAARDE DA'l' DERGELIJKE BEDRIJ
VIGHEID NODIG WEZE OM DE VERWEZENLIJKING 
MOGELIJK 'l'E MAKEN VAN RET WERK VAN AL
GEMEEN IlELANG RETWELK RET VOORWERP VAN 
DE VERENIGING UITMAAK'l' EN DAT DE ALZO 
VERKREGEN ONTVANGS'l'EN DOOR DE VERENIGING 
VOLLEDIG 'l'O'l' -Dl'l' DOEL WORDEN BES'l'EED • 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. - NA
TIONALE CRIS!SBELAS'l'ING. VERENIGING 
ZONDER WINSTGEVEND DOEL. - DN'l'VANGST
OVERSCHOTTEN VOORTGEBRACH'l' DOOR ENE BE
DRIJVIGHEID DIE BIJKOMSTIG IS VAN DEZE 
WELKE HE'l' DOEL VAN DE VERENIGING UIT
MAAKT. - 0VERSCHO'l'TEN IN DE NA'l'IONALE 
CRISISBELAS'l'ING BELAST!lAAR MITS IJE DU!l
BELE VOORWAARDE DA'l' DERGELIJKE llEDRLJ
VIGREID NODIG WEZE OM DE VERWEZENLIJKING 
MOGELIJK TE MAKEN VAN HE'l' WERK VAN AL
GEMEEN llELANG HE'l'WELK HE'l' VOORWERP VAN 
DE VERENIGING UITMAAKT, EN DAT IJE ALZO 
VERKREGEN of-ITVANGS'l'EN DOOR DE VERENIGINOJ 
VOLLEDIG TOT Dl'l' DOEL WORDEN llES'l'EED. 

1 o De schriftelij ke 1·eclam(Ltie wellce de be
lastingplichtige tegen het bedmg van de 
te Z'ijnen laste gevestigde aanslag in de 
belasting veTmag in te dienen rnoet ge
richt worden naar de directe'U1' van de 
p1·ovincie of van het gewest waa1· de be
lasting gevestigd werd. Deze 1·egel is 
van open baTe o1·de (1). (Samengeordende 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 61, paragraaf 3.) 

2° De 1·eclarnatie tegen ]J,et bedrag van een 
te zijnen laste gevestigde aanslag in de 
belasting rnoet op st1·at van verval door 
de belastingplichtige ingediend worden 
tt-ite1·lij lc op 31 lJt1 aart van het tweede 
dienstjaar, zonde,r dat de terrnijn noah" 
tans rninder dan zes rnaanden rnag be· 
dragen vwn (le datnrn at van het aan
slagb'iljet of van de lcennisgeving van 
de aanslag. Deze 1·egel is van openbare 
orde (2) (3) (4). (Samengeordende wet
ten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, art. 61, paragraaf 3.) 

niet indienen binnen de termijn, zie verbr., 
31 Mei 1949 (An·. Ye1'b1·., 1949, blz. 364; Bu.ll. 
en PAsrc., 1949, I, 407, en conclusies van het 
openbaar ministerie); verbr., 1 22 November 
1949 (A1'1'. Ve1·b1'., 1950, blz. 162; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 179). 

(4) De regelen betreffende de naleving van 
de termijnen in zaken van directe belastingen 
zijn van open bare orde; zie verbr., 31 J anuari 
1950 (A1'1', Ye1·b?'., 1950, blz. 3'>8; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 373); verbr., 19 December 1950 
en 29 Mei 1951 (A1'1'. Verb1·., 1951, blz. 215 en 
570; Bull. en PAsrc., 1951, I, 261 en 661). 
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3° Benevens de bezoldigingen vermeld on
det· paragraaf 1, 2°, van het artikel 25 
van de samengeordende wetten zijn 
slechts in de bedrijfsbelasting belast
baar de winsten van de nijverheids-, 
handels- of landbonwbedrijven alsmede 
de baten van al de bij to en 2° van 
voormeld paragmaf 1, niet bedoelde 
winst.qevende betrekkinaen (1). 

4° Z·ijn in de nationale crisisbelasUng be
lastbaar, beneVfins de in het paTa
gmaf 1, 2°, van het artilcel 25 van de 
samengeordende wetten voorziene bezol
digingen de winsten van de nijvei·heids-, 
handels- of landbottwbeddjven alsook de 
baten ran al de bij Jo en 2° van voor
meld paragraaf 1, niet bedoelde winst
gevende bett·elckingen (2). (Samengeor
dende besluiten betreffende de nationale 
crisisbelasting, art. 2 en 6.) 

5° De vereniging zondet· winstgevend doel 
die noch vet·rijlcing noch rechtstreekse 
of onrechtstreelcse winst voor haar le
den nastreeft is op haar gezamenlijlce 
ontvangstoveTschotten geen bedrijfsbe
lasting verschuldigd, vennits deze noel! 
doot· een nij1:erheids-, handels- of land-
1Jo1twbedrijf noch door enige andeTe 
winstgevende bedrijvigheid zijn voort
gebracht (3). (Samengeordende wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 25.) 

6° De veren·iging zonder winstgevend doel 
die noah vet-rijlcing noch rechtstt-eelcse 
of onrechtstreelcse winst voor haar leden 
nastreeft is op haar gezamenlijlce ont
vangstoverschotten geen nationale cri
sisbelasting vet·schuldigd, ve·i·mits deze 
noch door een nijveTheids-, handels- of 
landbonwbedTijf noch door enige anflere 
·winstgevende bedt·ijvigheid zijn voortge
bTacht (4). (Samengeordende wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 25; samengeordende besluiten be
treffende de nationale crisisbelasting, 
art. 2, paragraaf 1.) 

7° Het deel ran de ontrangstoverschotten 
1JOortkornende van ene bijlcomende 1Je
d1'ij-vi.gheid ener -vet·eniglng zonder 
winstge-vend doel, wellce de ·uiterlijlce 
schijn eneT ha?J,delsbedrijvigheid vet·
toont, is p-rincipieel in de 1Jedrijfsbelas
ti-ng belastbua·r (5). (Samengeorclende 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25.) 

(I) Verbr., 10 Januari IS50 (A.t-r. Vet·b,.., 
1S50, blz. 28•1; Bull. en PAsrc., 1950, I, 306) ; 
22 J anuari 1S52 (zie hager, biz. 257; Bull . . en 
PAsrc., 1952, I, 285, en de canclusies van het 
openbaar ministerie); verge!. verbr., 8 Januari 
1952 (zie hager, biz. 223; Bull. en PAsrc., 1S52, 
I, 242). 

(2) Verbr., 8 en 22 J anuari 1952 (zie hager, 
blz. 223 en 257; Bull. en PAsrc., 1952, I, 242 en 

8° Het deel van de ontvangtsoveTschotten 
ener verenig·ing zonaer winstgevend doel 
voortlcomende van ene bijlcomende be
drijvigheid wellce de uiterlijlce schijn 
ener handelsbedrijvigheid vertoont, is 
prinoipieel in de nationale orisisbelas
ting belastbaa·r (6). (Samengeordendc 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25; samengeordende beslui
ten betreffende de nationale crisisbelas
ting, art. 2, paragraaf 1.) 

9° H et deel van de ont-vangstoverschotten 
ener verenig-lng zonder winstyevend doel 
voortlcomende van ene bedrijvigheid die 
bijlcomstig is van die wellce haat· doel 
ttitmaalct is in de bedt·ijfsbelasting niet 
belastbaar, ind·ien dergelijlce bedrijvig
heid nod·ig is tot verwezenlijlcing van 
het werlc van weldadigheid, onderwijs of 
algemeen belang hetwellc het voorwerp 
van de vereniging uitmaal•t en indien de 
alzo vet·lcregen ontvangsten volledig 
tot dit doel worden besteed (7). (Sa
mengeordende wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 25.) 

10° Het deel van de ontvangstovet·sohotten 
ener vereniging zonder winstgevend doel 
voortlcomende ran ene bijlcomende be
drijvigheid die bijlcomstig is van die 
wellce ha.at· doel1titmaalct, is in de natio
nale m·isisbelasting niet belastbaar, in
dien dergelijlce bedrijvigheid nodig is 
tot verwezenlijking van het wet•k van 
weldadigheid, onderwi:is of algerneen be
lang hetwellc het voot·werp van de ver
eni.qing u.itmaalct en indien de alzo ver
kregen ontvangsten volled·ig tot dit 
doel worden besteed (8). (Samengeor
clende wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 25 ; samengeordende 
besluiten betreffende de nationale crisis
belasting, art. 2, paragraaf 1.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERlE VAN ~'INANCIEN, 
T. VERENIGlNG ZONDER WINSTGE->END DOEL 
«ROYAL AUTOMOBILE CLUB DE BELGIQUE ll.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Januari 1949 door het Hof 
van· beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322, 1323 van het Burgerlijk 
Wetboek en 61, paragraaf 3, van de wet-

285, en conclusies van het apenbaar minisLene). 
(3) (4) (5) (6) (7) en (8) Verbr., 22 Ja

nuari 1952 (zie hager, biz. 257; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 285, en conclusies van het apenbaar 
ministerie); 5 Juli 1S37 (Bull. en PAsrc., 1937, 
I, 212) en 30 December 1946 (A,.,·. Ye1·b>'., 1946, 
biz. 451; Bull. en PASIC., 1946, I, 489); raadpl. 
aak Rev. crit. jut·. belge, 19<18, blz. 24 en vlg. 
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ten betreffemle de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 12 September 1936, doordat het be
streden arrest beslist dat de bezwaar
schriften betreffencle de aanslagen geves
tigd over de dienstjaren 1936 (navorde
ring van 1934), 1935 en 1940 (navordering 
van 1938) niet door verval zijn getroffen, 
en, enerzijds, beschikt dat de administra
tie zich niet zou kunnen beroepen op de 
dwaling welke verzoekster heeft begaan 
door voormelde bezwaarschriften tot de 
con troleur en niet tot de directeur te rich
ten en dat het feitelijk vaststaand zou 
zijn en niet ontkend zou worden dat de 
directeur te bekwamer tijd van voormelde 
bezwaarschriften kennis gekregen heeft, 
ze heeft doen onclerzoeken en ze naclien 
onderzocht heeft, dan wanneer het arrest 
nalaat de datum waarop de desbevoegde 
directeur van voormelde bezwaarschrif
ten kennis heeft gekregen alsmede de tot 
indiening er van dienstig·e termijnen te 
bepalen, en het Hof van verbreking bijge
volg in de onmogelijkheid stelt zijn toe
zicht uit te oefenen, terwijl het !let geloof 
schendt dat aan de akten client gehecht, 
en dan wanneer de administratie ter sta
ving van de bestreden beslissing nooit 
de zogezegd betrekkelijke nietigheid heeft 
ingeroepen welke voortvloeien zou uit de 
dwaling cUe verweerster zou hebben be
gaan door haar bezwaarschriften tot de 
controleur en niet tot de directeur te rich
ten: 

Overwegende dat de litigieuze aansla
gen over de dienstjaren 1936 (navordei'ing 
van 1934), 1935 en 1940 (navordering van 
1938) het voorwerp geweest zijn van aan
slagbiljetten welke onderscheidenlijk op 
14 October 1936, 30 September 1936 en 
7 Januari 1941 werden verzonden; dat ver
weerster op 18 Januari 1938 haar bezwaar
schriften aangaande de aanslagen over de 
dienstjaren 1935 en 1936 (navordering van 
1934) en op 17 Februari 1942 haar be
zwaarschrift aangaande het dieristjaar 
1940 (navordering van 1938) aan de con
troleur der belastingen heeft toegezonden ; 

Overwegende dat volgens artikel 61, pa
ragraaf 1, van de samengeschakelde wet
ten betreffende cle ill.komstenbelastingen, 
de schulclenaars vim clirecte belastingen 
een schriftelijke reclamatie tegen het be
loop van hun aanslag vermogen in te clie
nen bij de directeur van cle provincie of 
het gewest waar de betwiste aanslagen 
werclen gevestigd; dat de bezwaarschrif
ten, op straffe van verval, uiterlijk op 
31 Maart van het tweede dienstjaar moe
ten ingecliend worden, zonder clat de ter
mijn nochtans minder dan zes maanden 
van af de datum van het aanslagbiljet 
of van de kennisgeving van de aanslag 
bedragen mag ; 

Overwegende dat deze bepalingen van 
openbare orde zijn; 

Overwegende dat het arrest, door deze 
bezwaarschriften welke tot een andere 
ambtenaar dan de directeur werclen ge
richt, aan te nemen om de reden dat de 
wet niets bepaalt nopens de te volgen weg 
om de clirecteur te bereiken, dat het vast
staand is en niet ontkend wordt dat de 
directeur te bekwamer tijd van de be
zwaarschriften kennis heeft gekregen, dat 
hij ze heeft doen onderzoeken en ze nadien 
onderzocht heeft, dat nit de dwaling ge
nerlei nadeel is ontstaan voor de ad
ministratie clle ze zelf heeft hersteld zon
der enige hinder voor haar verweer in 
rechte en dat, vermits de nietigheid be
trekkelijk is, zij niet mag worden inge
roepen indien geen nacleel berokkend 
wercl, !let arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen heeft geschonclen; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikel 112 van de Grondwet, 25, para
graaf 1, 1° en 3°, 31, paragraaf 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen samengeschakeld bij koninklijk be
sluit van 12 September 1936 en bij besluit 
van 3 Juni 1941 en, gevolglijk, van arti
kelen 2, paragraaf 1, en 6 van de wet van 
17 Juni 1938 tot weclerinvoering van de 
nationale crisisbelasting; 2, paragraaf 1, 
en 7 van het besluit van 16 .Tuni 1941 be
treffende de zoeven genoemde belasting, 
alsmecle van artikel 7, paragraaf 1, van de 
wet van 23 Maart 1932, tot vaststelling 
van de tijdelijke maatregelen met het oog 
op de handhaving van het begrotingseven
wicht, doordat het bestreden arrest 
de vereniging zonder winstgevend doel 
((Royal .Automobile Club de Belgique n 
vrijstelt van de aanslagen welke te haren 
laste werden gevestigd op grondslag van 
de netto-inkomsten naar evenredigheid 
voortkomencle uit de door haar uitgeoe
fende bedrijfswerkzaamheclen, met ·uit
sluiting van de ontvangsten van bijdragen, 
van de toelagen, schenkingen, toevallige 
meerwaarden op de activa, enz ... , onder 
het voorwendsel dat, · daar voormelde ver
eniging doeleinden nastreeft waaraan het 
drijven van koophandel volkomen vreemd 
is en welke zelfs ieder winstbejag in 
haar bedrijvigheid uitsluit, de winsten 
die zij verwezenlijkt heeft en die tot 
de litigieuze aanslagen aanleiding hebben 
gegeven buiten de belasting vallen om de 
in de wet niet voorziene reden dat arti
kel 25, paragraaf 1, 1 o, van voormelde 
samt>ngeschakelde wetten de gecritiseerde 
ontvangstenoverschotten van de belasting 
vrijstelt, wijl deze in onderhavig geval 
niet voortspruiten nit een winstgevende 
verrichting in de geest van de vereniging, 
zoals bij voormeld artikel 25, paragraaf 1, 
1°, is vereist, en dat het tamelijk be
vreemdend en onwaarschijnlijk zijn zou 
dat hetzelfd~ artikel 25, paragraaf 1, deze 
overschotteii in het 3° aan aanslag zou 



-459-

onderwerpen, dan wanneer het 1 D van 
voormeld artikel 25, paragraaf 1, hetwelk 
uitsluitend de winsten van om het even 
welke nijverheids-, handels- of landbouw
bedrijven bedoelt, nochtans geen vrijstel
ling voorschrijft voor de winsten en baten 
die niet binnen de categorie van de daarin 
opgegeven winsten vallen, doch onder 
meer baten uitmaken van alle winstge
vende betrekkingen hoegenaamd die nit 
kracht van het 3D belastbaar zijn, wat 
ten deze het geval is, zoals hierna zal 
worden aangetoond, dan wanneer . het 3D 
van hetzelfde artikel 25, paragraaf 1, uit
drukkelijk te kennen geeft dat « de ba
ten, onder welke naam ook... en van elke 
winstgevende betrekking, niet bedoeld bij 
1 D en 2D van deze paragraaf >> door de 
bedrijfsbelasting worden getroffen, zon
der dat het aan de administratie de 
verplichting oplegt inzonderheid na te 
gaan of de belastbare verrichtingen, zo
dra zij gewoonlijk voorkomen en « winst
gevend » zijn, dit wil zeggen baten opge
leverd hebbende, al dan niet winstbejag 
tot drijfveer gehad hebben : 

Overwegende dat artikel25, paragraaf 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 12 September 1936, bene
vens <le sub nr 2 aangeduide bezoldigin
gen, enkel aan de bedrijfsbelasting onder
werpt de winsten van <le nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijven en de ba
ten van alle winstgevende betrekkingen 
die niet bij 1 D en 2D van voornoemde para
graaf bedoeld zijn; dat artikelen 2, para
graaf 1, en 6 van de wet van 17 Juni 
1938, tot wederinvoering van de nationale 
crisisbelasting, en 7, paragraaf 1, van de 
wet van 23 Maart 1932, tot vaststelling 
van de tijdelijke maatregelen met het oog 
op de handhaving van het begrotingseven
wicht, insgelijks aileen bovengemelde win
sten en baten treffen; 

Overwegende dat de vereniging zomler 
winstgevend doel welke noch haar verrij
king, noch rechtstreekse of onrechtstreek
se winst voor haar leden nastreeft, geen 
bedrijfsbelasting of nationale crisisbelas
ting OP. haar ontvangstenoverschotten 
hoeft te kwijten, daar deze niet van een 
nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf, 
noch van enige andere winstgevende be
drijvigheid voortkomen; 

Overwegende dat, indien de ontvang
stenoverschotten voortgebracht door een 
schijnbaar winstgevende bijkomende be
drijvigheill welke door een vereniging 
zonder winstgevend doel wordt uitg·eoe
fend principieel aan de bedrijfsbelasting 
en aan de nationale crisisbelasting onder
worpen zijn, zij het niet zijn indien der
gelijke bedrijvigheid nodig is om de ver
wezenlijking mogelijk te maken van het 
werk van weldadigheid, onderwijs of alge-

meen belang hetwelk het voorwerp van 
de vereniging nitmaakt en indien de alzo 
verkregen ontvangsten door de vereniging 
volledig tot dat doel worden besteed; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst : lD dat de verwerende vereni
ging zonder winstgevend doel, onder meer, 
als voorwerp heeft het ontwikkelen en 
het verspreiden van het automobielge
bruik, het verbeteren van het wegen
en douanestelsel, het verdedigen van de 
rechten en belangen van de automobilis
ten, de met bouwwerkzaamheid, toerisme, 
sport en vermaak verband houdende 
vraagstukken; 2D dat in geval van· out
binding, het actief aan een gelijkaardige 
vereniging dient te worden besteed; 
3D dat de administratie belasting wil hef
fen op zekere door verweerster volvoerde 
verrichtingen bestaande in het verkopen 
van toeristische gidsen, plans, triptieken, 
douaneformulieren, enz. ; 4D dat deze ver
kopen geenszins het verwezenlijken van 
een winst insluiten; dat zij slechts een 
middel zijn om het werk van openbaar 
nut te verwezenlijken dat de verwe1'ende 
vereniging zich ten doel stelt; 

Overwegende llat nit deze vaststellin
gen en afleidingen blijkt dat het verkopen 
van toeristiche gidsen, plans, triptieken, 
douaneformulieren, enz. een verrichting 
is welke de verwezenlijking van het door 
verweerster nagestreefde doel noodzake
lijk maakt en dat de nit zodanige bedrij
vigheicl voortkomende ontvangsten voile
dig aan de verwezenlijking van voor
noemd voorwerp besteed worden ; 

Dat de rechter over de grond aldus wet
telijk heeft kunnen beslissen dat de door 
verweerster dank zij voormelde verrich
tingen geinde sommen · niet a an de be
drijfsbelasting en aan de nationale crisis
belasting onderworpen zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het beslist dat de 
bezwaarschriften tegen de aanslagen over 
de dienstjaren 1936 (navordering van 
1934), 1935 en 1940 (navordering van 1938) 
regelmatig zijn, en het over de kosten uit
spraak doet : verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van het Hof van beroep te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt elk van de 
partijen tot de helft van de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

22 April 1952. - ze kamer. - Voorzitter 
en verslaur1ever, H. Fettweis, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijklnidenrle 
conclttsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleite·1', H. Van 
Leynseele. 
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2e KAMER. - 22 Aprill952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - ZAKEN VAN DI
RE01'E BELAS'l'INGEN. - VOORZIENINGEN INGE
STELD DOOR DE BEIDE PARTIJEN DIE IN DE 
ZAAK VOOR DE RECH'l'ER OVER DE GROND ZIJN 
OPGETREDEN. - BEOORDELING VAN DE ONTVAN
KELIJKHEID VAN IEDERE VOORZIENING OP 
GROND ALLEEN VAN DE STUKKEN WELKE TOT 
STAVING VAN DEZE VOORZIENING WERDEN OVER
GELEGD. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORJ\>1. '---- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - ZA
KEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -· Ul'l'GIFTE 
VAN HE'!' BESTREDEN ARREST. - UITGIFTE AL 
DE NODIGE VERMELDINGEN BEY ATTEND OPDAT HE'!' 
HOF IN DE MOGELIJKHEID GESTELD WORDE 
OM DE BESTREDEN BESLISSING TE BEOORDELEN. 
- 0NTVANKELIJKHEID VAN PE VOORZIENING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORM. - BIJ TE VOEGEN STURKEN. - ZA
KEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. - UITGIFTE 
DOOR DE GRIFFIE VAN HE'l' HOF VAN BEROEP 
GELIJKLUIDEND VERKLAARD. -- REGELMATIGE 
UITGIFl'E. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - MIDDEL 
HIERUI'l' AFGELEID DAT DE UITGIFTE VAN HET 
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP, GELIJK
LUIDEND VERKLAARD DOOR DE GRIFFIER VAN 
DIT HOF EN TER GRIFFIE NEERGELEGD TOT 

STAVING ENER VOORZIENING IN VERBREKING 
NIE'l' ME'l' DE MINUUT GELIJKLUIDEND ZOU 
ZIJN. - MIDDEL BIJ GEBREK AAN BETICH
TING VAN VALSHI~ID NIET ONTVANKELI,JK. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VoRM. - Br.r l'E VOEGEN S'l'UKKEN. - ZA
KEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - DOOR PE 
GRIFFIER VAN HE'l' HOF VAN BEROEP GELIJK
LUIDEND VERKLAARDE UITGIFTE, - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HIEROP GEGROND 
DAT DE UI'l'GIFTE NIET MET DE MINUUT GE· 
LIJKLUIDEND ZOU ZIJN. - GEBREK AAN 
BECHTSPLEGING TOT BETICHTING VAN VALS
HEID. - 0NTVANKELIJKHEID VAN DE VOOBZIE

NING. 

6° BETIOHTING VAN V ALSHEID. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - BEWIJS 
DAT DE UITGIFTE VAN EEN ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP NIET MET DE MINUU'l' GE
LI,JKLUIDEND ZOU ZI,JN ONDANKS ZIJ DOOR DE 
GRH'JCIER VAN HET HOF VAN BEROEP GELI,JK-· 
LUIDEND VERKLAARD WERD. - BEWIJS DA'l' 
SLECHl'S DOOR EEN HECHTSPLEGING TO'l' BE
TICH'l'ING VAN YALSHEID KAN OPGELEVERD 

WORDEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDH.r.JFSBELASTING. - VRIJSTELLING DEZER 
BELAS'l'ING TOT BELOOP VAN DE HELFT VAN 
DE WINSTEN DIE TOT DE OPRICHTING VAN AR
BEIDERSWONINGEN WORDEN AANGEWEND. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - VRIJSTEL-

LING DEZER BELASTING 'l'OT BELOOP VAN DE 
HELF'l' VAN DE WINSTEN DIE TOT DE OPRlCH
TING VAN ARBEIDERSWONINGEN WORDEN AANGE
WEND. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING EN NATIONALE CRISISBE
LASTING. - VRIJSTELLING VAN EEN DEEL VAN 
DE WINSTEN VAN DE ONDERNEMING. - ZIN VAN 
DE IN ARTIKEL 27, PARAGRAAF 2, N° 5, ALI
NEA 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN 
VOORKOMENDE BEWO~RDINGEN (( INRICHTIN
GEN TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL VAN 
HET llEDRIJF )). 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NET
TO-INKOMSTEN TEN EINDE EEN DUBBELE AANSLAG 
VAN EENZELFDE INKOMS'l' IN HOOFDE VAN EEN
ZELFDE BELASTINGPLICHTIGE TE VERMIJDEN. -
AFTREKKING WELKE OP HET BEDRAG DER NIET 
UITGEKEERDE INKOMSTEN GESCHIEDEN ~WET. 

- AFTREKKING WELl(E SLECHTS IN GEVAL 
VAN ONTOEBEIKENDHEID DER NlET UITGEKEER
DE WINS'l'EN OP DE UITGEKEERDE WINSl'EN GE
SCHIED. 

11° INKOMSTENBELASTINGEN, 
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN 
NE'l''l'O-INKOMS'l'EN. - UITWERKSEL NAAR GE
LANG ZIJ OP DE NIET UITGEKEERDE OF Ol' DE 
UITGEKEERDE INKOMSTEN GESCHIEDT. 

12° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE HEEDS AANGESLAGEN 
NET'l'O-INKmiSTEN VAN DE l'OTALITEIT VAN DE 
BELASTBARE INKOMSTEN. - AF'I'REKKING DIE 
EEN TWEEDE AFTREKKING VAN DE REEDS AAN
GESLAGEN lNKOMSTEN ZOU 'l'EWEEGBRENGEN EN 
ALZO TEVENS AANLEIDING GEVEN ZOU TOT ONT
IIEFFING VAN BEDRIJFSBELASTING EN VAN MO
BILIENBELASTING. - 0NWETTIGHEID. 

13° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTINGEN. - SOMMEN DIE DE RA
MING VERTEGENWOORDIGEN VAN DE TIJDENS 
HET DIENSTJAAR VOORGEVALLEN MIJNSCHADE. 
- SoMMEN WELKE SLECHTS EEN VOORZORG
FONDS KUNNEN UITMAKEN DIE TEN AANZIEN VAN 
DE TOEPASSING VAN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING ALS 
WINST BESCHOUWD WORDT, DE RECHTEN VAN 
DE BEI'DJRDEELDEN AL'l'HANS W AT BETREF'l' HUN 
OMVANG STEEDS NOG ONBEPAALD ZIJNDE GE

BLEVEN. 

14° INKOJVISTENBELASTINGEN. 
BEDRIJL<'SBELASTING. - BEDRIJFSUITGAVEN OF 
BEDRIJFSLASTEN. - UITGAVEN OF LASTEN AF
TRE;KBAAR VAN HET BRUTD-BEDRAG VAN DE 
BELASTBARE INKOMSTEN WANNEER ZIJ TIJDENS 
HE'l' BELAS'l'BAAR TIJDPERK MET HE'l' DOG 01' 

HE'l' VERKRIJGEN OF BEHOUDEN VAN DE IN
KOMSTEN WERDEN GEDAAN OF AANGEGAAN. 

15o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. AFTREKBARE BE
DRI.JFSUITGAVEN OP BEDRIJFSLASTEN. - SaM
MEN WELKE DE RAMING VERTEGENWOORDIGEN 
VAN TIJDENS HE'l' DIENST,JAAR VOORGEVALLEN 
MIJNSCHADE. - SOMMEN WELKE SLECHTS EEN 
AFTREKBARE BEDRIJFSLAST KUNNEN UIT~fA-
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KEN INDIEN ZIJ WERlKELIJK 'l'IJDENS RET BE
LASTBAAR TJ,JDPERK WERDEN UITGEGEVEN. 

1 o W anneer be·ide voo1· de rechter ove1· de 
gmnd in de zaalc betrolclcen pa·rti)en 
voo1·ziening hebben ingesteld, wo·rdt de 
ontvanlcelijlcheid van ieder voo1·zien·ing 
ltitslnitend beoonleeld op gTond van de 
stnlclcen die tot staving dezm· voorzie
ning 1·egelmatig we1·den overrJelegd en 
niet op grand van de stulclcen wellce tot 
staving van de andere voorziening ove·r
gelegd werden. 

2° Volstaat, naa1· de wens van de wet, de 
doo1· de aanlegger tot stavin,q zijner 
voorziening in zalcen van diTecte belas
tingen nee1·gelegde nitgitte van het be
streden aTrest ·indien zij al de nod·ige 
vermeldinr1en bevat om aan het Hot 
van verb·reking toe te laten al de be
standdelen van de bestmden beslissing 
te beoordelen (1). (Wet van 6 September 

· 1895, art. 14.) 
3° Een witgitte van het !Jestreden an·est, 

,qeUjklltidend verlclaanl doo1· de grijfie 
van het hot van be·roep d·ie het a1Test 
gewezen heett en wellce tot stavi.ng zijner 
voo1·ziening in zalwn van d·irecte belas
tingen clo01· de aanlegger overgelegd 
werd, is een 1·egelmaUge 1titgitte wellce 
aan de verC'isten vcm a1·tilcel 14 van de 
wet van 6 Septembe1· 1895 beant
woonlt (2). 

4° Is bij ,qebi"elc aan betichting van vats
heid onontvanl;;elijlc het micldel hie·rop 
geg'I'Ond dat cle u.itgitte van een door een 
hot van beroep in zalcen van diTecte be
lastingen gewezen an·est 'welke do01· de 
g1'ijfie1· van dU hot gelijlclniclencl werd 
verklaa1·cl en tot staving ener voorzie
ning in verli1'e7cing tet· grijfie van dit hot 
werd neergelegd, met de minnut van het 
an·est niet geUjkluidend is (3). 

5° Is ontvanlcel'ijk de voo1·ziening tegen 
een in zaken van directe belasUn
.gen gewezen an·est waa1·bij een cloo-J' de 
gTijJie van dit hot gelijlcl'ltidend ve·r
klaarde ltitgitte van het best1·eden arrest 
is gevoegd, niettegenstaancle een [/'I'Oncl 
va.n niet-ontvanlcelijlcheid gegrond hie-r
ap dat die nitgitte niet gelij lcluidend 
is met de minu~tt tegen de voorziening 
opgewo·rpen wonlt, ind·ien de ve1·wee1·
der, eiser over de m·ond van niet-ont-

(1) Verbr., 5 Juli 1928 (Bull. en PAsrc., 1928, 
I, 218); 28 October 1937 (ibid., 1937, I, 324). 

(2) Verbr., 14 November 1939 (Bull. en 
PASIC., 1939, I, 467). 

(3) Verbr., 26 Juni 1951 (Arr. Yerb1·., 1951, 
biz. 641; Bull. en PAsrc., 1951, I, 738, en nota 1, 
biz. 739) ; verbr. Fr., 21 Maart 1949 (Bull. des 
arrets de la cou1· de cassation de F1·ance [ civ. J, 
biz. 339); alsook Rep. prat. dr. belge, v• Jug.e
ments -et arrets, n' 384. 

vanlcel-ijlcheid, niet tot betichting van 
valsheid ·is ove1·gegamt (3). 

6° W anneeT een tegen een vooTziening op
geworpen g'I'Ond van niet-ont-vanlcelijlc
he·id hiemp is gegToncl dat de uitoitte 
van een in zalcen van di1·ecte belastingen 
gewezen arTest van een hot van be1·oep, 
wellce dooT de gr-ijfie van dit hot gelijlc
l~tidend wenl vm·lclaa'l'd en tot staving 
van de voo1·zi-ening ter grijfie van d-it hot 
nee1·gelegd werd, met de m·inuut van het 
an·est niet gelijlcluidend is, mag het be
wijs daa1·van slechts doo1· betichting van 
valsheid wo1·den geleve1·d (3) . 

7o De V'l'ijstelling van bed'l"ijtsbelasting 
met betrelcki.ng tot de heltt van de win
sten wellce tPe·rlcelijlc in het land en bin
nen de twaalt rnaanden na het atsluiten 
van het mctatschappelijlc dienstjaar tot 
oprichting vnn arbeiderswon·inyen wo·r
den besteed, is niet van toepass·ing op de 
aanlcoop van reeds opgerichte gebmr,wen 
met het oog op hunne lateTe aanwending 
tot dergelijlc gebTuilc, doch nitsl~t-itend 
op de op'l'ichti:ng van nie·uwe a1·beiders
woningen (4) (5). 

go De v'l"ijstell-ing van de nationale cr·isis
belasting met IJeM·elclcing tot de heltt 
van de winsten wellce werlcelijlc, in het 
land, b·imwn de t·waalt rnaanden na het 
atslttiten "-'an het rnaatschappelijlc 
dienstjcta-r tot de oprichting van arbei
dm·swoningen worden besteed, is niet 
va'n toepassin,q op de aankoop van 1·eeds 
opge1·ichte gebottwen met het oog 01J 
hun aanwendinu tot dit geb·milc, doch 
ttitslttitend op de opricht-ing van nie?twe 
a1·beiders·woningen (4) (5). 

9° De bewoordi.ngen « inr·ichtingen ten be
hoeve van het personeel van het bedrijt ll 
voorlcomend in artilcel 27, pamg1·aat 2, 
nr 5, alinen 2, vah de doo-r besl~tit va·n 
B Jlt.n·i .1941 samengeordende wetten 
bet'l'etfende de inkomstenbelastingen, be
doelen niet om het even wellce im·ich
tingen ten behoeve van dit personeel 
doch enlcel de a1·be"icle1'swoningen. 

10o De att1·elclcing va.n de 1·eeds aanpesla
gen netto-inlcomsten ·ten einde dubbele 
aanslag van een'zelfde in1comst in hootde 
van eenzeltde belastingplichtige te ve'l·
mijden ffCSchiedt op het bedrag van cle 
niet ~titgelceerde inlcomsten, en slechts 
indien cleze niet volstaan op het bed1·au 

(4) Verbr., 30 April f934 (Bull. en PAsrc., 
1934, I, 260). 

(5) Zie ill emorie van toelichting betreffende 
het artikel 17 van het wetsontwe1·p hetwelk 
artikel 21 is geworden van de wet van 13 J uli 
193() tot wijziging en aanvulling van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, samenge
ordend bij koninkljjk besluit van 12 September 
1936, Pm·l. Besch., Kamer, zitting van 1() De
cember 1929, n' 13. 
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van de uitgelcem·de inkomsten (1) (2). 
(Samengeordende wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 52, par. 6, 
al. 1.) . 

11° Wijl de aftrekking der 1·eeds aan
gesla,qen inlcomsten va.n de niet 1titge
keerde inlwmsten tot veJ-mindering van 
de bedrijfsbelast-ing aanleiding geeft, 
geeft de aft·relclcing derzelfde inkomsten 
op de 1titge1ceerde inkomsten aanleiding 
tot venninde1"ing van de mobilienbelas
ting (2). 

12° Schendt artilcel 52, pct1'agmaf 6, van 
de samengeordende wetten bet1·ettende 
de inkomstenbelastingen, het an·est dat 
beslist dat, in de vennootschappen met 
1·echtspersoonlijkheid, de reeds aange
slagen inkomsten van de totaliteit van 
de belastbare inkomsten mogen afge
t1'ok1cen 'U?01'den om het even of zij uit
gelceerd werden of niet, met het gevol,q 

·clat het mitsdien een tweede aft1'ek1cing 
van cle 1·eecls aangeslagen inkomsten 
aanneemt, en aan de belastingplichtige, 
benevens de ve1·minde1'ing van de be
d1'ijfsbelasting een onthejfing van de 
mobilienbelasting toe kent (1). 

13° De in cle af.qesloten balans ene1· naam
loze vennootschnp onder de ntbrielc « al
lerlei sch1t/.deise1·s )) nls sclmld ingesclwe
ven som die de raming van de tijdens 
het clienstjanr voorrJevallen mijnschade 
vertegenH;oordiyt, - 1v·ijl, indien de 
we·rlcelijkheicl vnn de schade bewezen 
wns en de benctdeelde ,qelcend waren, 
clezer rechten niettemin wnt betreft h1tn 
omvnnr1 onbepanlcl waren gebleven, -
lcnn slechts een vooTZOTgsfoncls 1titma
lcen dat ten titel vnn winst belast
bna·r is en niet een aft1·e1cba1·e beclrijf.~
lnst (3). (Samengeordende wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26 
en 27, par. 2, nr 5.) 

14° H et bruto-beclTag van de ove·r iede1· 
fiscaal dienstjaar in de bedrijfsbelas
tiny belastbnm inlcomsten vastgestcld 
op rZe ged1t1·encle het vo1"ig :ina1· ver
wezenlijlcte inkomsten may slechts veT
minclenl wonlen met de enkele oedu.-
1'ende het belastbaar ti.jclpe1·Tc oedane be
cl'l'ijfsu.itgaven met het oog op het ver
Tc1'ij gen en h et behonden dezeT inlcom
sten (4). (Samengeordemle wetten be
treffende cle inkomstenbelastingen, arti-
kel 26, par. 1.) -

15° Om een beclTijfslast 11U te malcen clie 

(1) Verbr., 11 Mei (twee arresten), 15 Juni 
(twee an·esten), 5 October en 9 November 1948 
(A1'1·. Yerbr., 1948, blz. 275, 334, 335, 471 en 
542; Bull. en PAsrc., 1948, I, 320, 321, 389, 390, 
547 en 622). 

(2) Verbr., 27 Juni (twee arresten) en 5 Juli 
1949 (A,.,·. T'e1'br., 1949, blz. 421, 422 en 462; 
B"ll. en PASIC., 1949, I, 479, 480 en 529) ; 

van de in de bedJ·ijfsbela.sting belastbare 
inkomsten aft1·eTcbaa1· is, moeten de sam
men wellce het bedrag van de tijdens het 
dienstjaa1· voo1·gevallen mijnschade ver~ 
tegenwoordigen, we!'lcelij lc ged1wende 
het belastbaa1· tijclpe!'lc betaa_ld zijn ge
weest. (Samengeordende wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FlNANCIEN, 
T. N. V. CHARBONNAGES DE TAMINES.) 

ARREST. 

HET HOF ; -,- Geho!t op het bestreden 
arrest, op 27 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Aangaande de voorziening van de 
Belgische Staat : 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid 
afgeleid hieruit dat de uitgifte van het 
bestreclen arrest welke bij het verzoek
schrift tot verbreking is gevoegd niet met_ 
de minuut van bewust arrest gelijklui
dend is : · 

Overwegende dat verweerster tot sta
ving van de bewering dat de door aanleg
ger overgelegde uitgifte van het bestre
den arrest niet met. de minuut van be
wust arrest gelijkluidend zijn zou, alleen 
het feit inroept dat in deze uitgifte ze
kere vermeldingen, welke in de bij haar 
eigen voorziening gevoegde uitgifte voor
komen. zouden weggelaten geweest zijn; 

Overwegende dat de ontvankelijkheid 
van de voorziening van de Belgische Staat 
client te worden beoordeeld ten aanzien 
van de stukken welke partijen regelmatig 
ter zake hebben overgelegd en niet ten 
aanzien van in een andere zaak ingedien
de stukken ; 

Overwegende dat de door aanlegger 
overgelegde uitgifte alle nodige vermel
dingeu bevat opdat het Hof alle elementen 
van de bestreden beslissing vermoge te 
beoorclelen; dat zij gelijkluidend ver
klaard is door de grilffier van het hof van 
beroep van b.etwelk deze beslissing uit
gaat; 

Overwegencle clienvolgens dat het bewijs 
van de niet-gelijkluidendheid er van met 
de minuut van het bestreden arrest 
slechts volgens de procedure van betich
ting van valsheid kan worden bijge
bracht; 

22 November 1949 (A1·r. Ye1·M., 1950, blz. 164; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 181), 

(3) Verbr., 8 October 1945 (A1-r. Ye1·b1·., 1945, 
blz. 216; Bull. en PASIC., 1945, I, 234). 

(4) Verbr., 14 November en 5 December 1950 
(A''''· F e1'b1·., 1951, blz. 123 en 162; B"ll. en 
PAsrc., 1951, I, 160 en. 205); 4 December 1951 
(zie hager, blz. 160; B"ll. en PAsic., 1952, I, 
lli). 
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Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het eerste middel schending van 
artikelen 112 van de Grondwet en 27, 
tweede paragraaf, nr 5, tweede alinea, der 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, s.amengeschakeld bij besluit van 
3 ,Juni 1941, doordat het bestreden arrest 
verklaard heeft dat de helft van de som 
van 11G.989 frank welke besteed werd 
tot het aankopen van een onroerend goed 
dat tot het oprichten van arbeiderswonin
gen moest dienen, van de bedrijfsbelas
ting en van de na tionale crisisbelasting 
behoort te worden vrijgesteld, dan wan-· 
neer. deze vrij stelling bij bedoelcl arti
kel 27, tweede paragraaf, nr 5, tweede 
alinea, beperkt is tot de helft der win
sten die binnen twaalf maanden na de af
sluiting van het boekjaar wezenlijk tot 
de aanbouw, binnenslamls, van arbeiders
woningen of andere inrichting·en ten be
hoeve van het personeel van het bedrijf 
worden a angewend : 

Overwegende dat artikel 21 van de wet 
van 13 Jnli 1930, hetwelk artikel 27, 
tweede paragraaf, nr 5, tweed~ alinea, is 
geworden van de wetten betreffende de 
bij besluit van 3 .Juni Hl41 samengescha
kelde inkomstenbelastingen, uitdrukkelijk 
« de aanbouw van arbeiderswoningen )) 
vermeldt, wat het aankopen uitsluit van 
reeds opgetrokken gebouwen om ze tot 
zulke woningen te doen dienen ; 

Overwegende dat geen argument tot. 
staving van een uitbreidende interpreta
tie van de termen der wet kan worden af
geleid, hieruit dat bij voormeld artikel 21 
tevens gedeeltelijke vrijstelling van be
lasting wordt toegestaan ten aanzien van 
de voor « andere inrichtingen ten behoeve 
van het personeel van het bedrijf )) aan
gewende winsten ; dat de wetgever daar
door niet om het eYen welke inrichtingen 
ten behoeve van clit personeel heeft ·be
doeld, doch aileen de andere inrichtingen 
dan de arbeiderswoningen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dus met schending van de in lwt middel 
aangeduide wetsbepnlingen aan verweer
ster bij nrtikel 21 van de wet van 13 Juli 

_1930 voorziene vrijstelling verleend heeft: 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 52, 
zesde paragraaf, eerste alinea, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van 
3 Juni 1941, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat de beslissing van de direc
teur de tekst van artikel 52, eerste paru
graaf, van voormelde sumengeschakelde 
wetten miskend heeft door de reeds aan
geslagen inkomsten niet van de totaliteit 
maar van een gedeelte van de belastbare 
inkomsten af · te trekken, dan wanneer bij 

artikel 52, zesde puragraaf, eerste alinea, 
van voornoemde wetten voorgeschreven 
wordt de reeds aangeslagen netto-inkom
sten van het bedrag der niet uitgekeerde 
inkomsten af te trekken, en indien deze 
niet volstaan, van het bedrag der uitge
keerde inkomsten : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 52, zesde paragraaf, eerste alinea, der 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van 
3 Juni 1941, de aftrekking der reeds aan
geslagen netto-inkomsten in de maat
schappijen met rechtspersoonlijkheid ge
schiedt OlJ het bedrag der niet-uitgekeerde 
inkomsten, en zo deze niet volstaan, op 
het bedrag der uitgekeerde inkomsten; 
dat claaruit voortvloeit dat de aftrekking 
in de eerste plants op de niet uitgekeerde 
inkomsten client te geschieden, wat een 
vermindering van de bedrijfsbelasting me
debrengt, en enkel in de mate waarin 
voornoemde inkomsten niet volstonden om 
de aftrekking op de uitgekeerde inkom
sten mogelijk te muken, met het gevolg 
dat de mobiliJenbelasting in clit geval ver
minderd wordt; 

Overwegende dat verweerster ePn be
zwaarschrift heeft ingediend tegen de arm
slagen welke te haren laste onder arti
·kel 4 van het kohier van dienstjaar 1943 
(navordering van 1942, inkomsten van 
1941) in de bedrijfsMlasting en in de na
tionale crisisbelasting werden gevestigd; 
dat overeenkomstig voormelde regel, deze 
aanslagen in de beslissing van de direc
teur worden berekend door aftrekking 
van de reeds aangeslugen netto-inkomsten 
van het merkelijk boger bedrag der niet 
uitgekeercle inkomsten, en dat de be
slissing nit clien hoofde een vermindering 
van de bedrijfsbelasting en van de natio
nale crisis be lasting toestaat; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
desniettemin beslist « dat de beslissing 
van de directeur door de reecls aangesla
gen elementen niet van de totaliteit der 
belastbare inkomsten maar van een ge
deelte er van af te trekken, de tekst van 
artikel 52, eerste }Jaragraaf, miskent )) ; 
dat waar het een tweede aftrekking van 
de reeds aangeslagen inkomsten verricht, 
het erkent dat verweerster, bniten de 
reeds toegestane vermindering van be
drijfsbelasting, recht heeft op een onthef
fing van de mobilienbelasting ; 

Dat het alzo de bovenaangeduide wets
bepaling schendt; 

II. Aangaande de voorziening van de 
naamloze v€mnootschap « Les Charbon-
nages de Tamines )) ; · 

Over het enig midclel : schending van 
artikelen 26, 27, tweede paragraaf, 5°, ·54 
en 55 der wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij be-
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sluit van 3 Juni 1941, 77 del' samenge" 
schakelde wetten op de handelsvennoot
schappen, 58 der samengeschakelde wet
ten op de miJnen (koninklijk besluit .van 
15 September 1919) en 97 van de Gron~
wet, doordat het bestreden arrest gewei
gerd heeft als schuld van de aanleggende 
vennootschap te. beschouwen, en derhalve 
inet het karakter van belastbare winst 
heeft bekleed, een som van 1 millioen 
frank voorkomende in de op 31 Decem
ber 1941 afgesloten balans dezer vennoot
!;Chap onder de rubriek << allerlei schuld
eisers\l, die de raming van de tijdens 
het dienstjaar voorgevallen mijnschade 
vertegenwooi·digt : 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
11rrest inclien het juist is dat op het ogen
blik der aangifte, de materialiteit der 
schade bestond en de benadeelden bekend 
waren, het evenwel vaststaand blijft dat 
dezer rechten althans wat de omvang er 
van betreft onbepaalcl waren, en dat het 
nodig zou geweest· zijn, om de bij arti
kel 26, tweede paragraaf, omschreven 
vrijstelling te kunnen genieten, dat be
doelde sommen tijdens het dienstjaar zou
den uitgegeven geweest zijn ; dat het dien
volgens een voorzorgsfonds geldt hetwelk 
als een winst client te worden aangesla
gen; 

Overwegende dat aanlegster, in tegen
stelling met cleze beslissing, staande houdt 
dat artikel 26, eerste paragraaf van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, · samengeschakeld bij besluit van 
3 .Juni 1941, de aftrekking van iedere ge
durende het dienstjaar aangegane zekere 
schuld toestaat, zelfs wanneer het be
drag en de datum van de kwijting er van 
nog niet bepaald zijn ; 

Overwegende dat de bedrijfsbelasting 
voor elk dlenstjaar op de tijdens het vo
rige jaar verwe:Zenlijkte winsten geves
tigd wordt en dat, naar luid van voor
meld artikel 26, eerste paragraaf « de be
drijfsuitgaven aileen welke gedurende de 
l:Jelastbare tijd werden gedaan om die 
inkomsten te verkrijgen of te behouden ll 
op het bruto-bedrag der belastbare inkom
sten in mindering mogen worden ge
bracht; 

Dat, opdat een uitgave van de gedu
rende het belastbaar tijdperk verwezen
lijkte inkomsten mogen worden afgetrok" 
ken, het dus nodig is dat zij tijdens het 
bewust tijdperk gedaan zij geweest; dat 
een schuld in hoofde van de schuldenaar 
slechts ten dage van de kwijting er van 
aTs « gedane uitgave ll mag worden aan
gezien; 

Overwegende dat in werkelijkheid de 
opname, in het passief ener balans, van 
,een schuld welke, gelijk in onderhavig 
geval, · in haar principe zeker is, cloch 
.onzeker wat het bedrag e:u de opvorder-

baarheid er van betreft. slechts een. met 
het oog op een toekomstige uitgave getrof
fen loffelijke voorzorg uitmaakt; dat het 
dus een reserve of een · voorzorgsfonds 
geldt, hetwelk nit kracllt van artikel 27, 
tweede paragraaf, 5°, van voormelde wet
ten aan de- bedrijfsbelasting onderwor
pen is; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Om die redenen, uitspraak doende over 
de voorziening van de Staat, verbreekt het 
bestreden arrest in zover het voor de 
helft onthelffing toestaa t van het in de 
balans opgenomen bedrag van 116.989 fr., 
hetwelk binnen twaalf maanden tot het 
aankopen van een onroerend goed werd 
aangewend, in zover het zegt dat een 
ontheffing van 39.870 frank aan de ver
zoekster krachtens artikel 52 der samen
geschakelde wetten wordt toegestaan en 
in zover het over de kosten uitspraak 
doet en uitspraak doende over de voorzie
ning van· de naamloze vennootschap « Les 
Charbonnages de Tamines ll, verwerpt 
deze voorziening; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te Luik 
en da t melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigcle beslissing; veroordeelt de naam
loze vennootschap « Les Charbonnages de 
Tamines ll tot de kosten van beide voor
zieningen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

22 April 1952. -~ 2" kamer. - Voorzit
teT, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1wlaggever, H. Dau
bresse. GeUjkluidenrle coucl7tsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Van Leyn
seele en V. Gothot (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik). 

l" KAMER.- 24 Aprill952 
1° SCHIP-SCHEJEPVAART. - SCHEEP

VAART OVER NEERGEKLAPTE STUWEN OP DE 
MAAS. - BELGISCHE STAAT VAN ALLE VER
ANTWOORDELIJICHEID VRIJGESTELD. - VoOR
WAARDEN. 

2° MIDDELEN 'I'OT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - JVIIDDEL AFGELEID 
Ull' DE SCHENDING VAN AR'l'illEL 48 VAN RET , 
ICONINKLIJIC BESLUIT VAN 15 OCTOBER 1935 
BETREFFENDE DE POLITTE VAN DE BEVAARBARE 
W ATERWEGEN ONDER BEHEER VAN DE STAAT. 
- :i\fiDDEL NIET VOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND YOORGEDRAGEN. - JVIIDDEL DAT NIEUW 
EN JJIJGEI'OLG NIET ON1'VANKELIJIC IS. 

1 o De vdjstelling van alle ver·antwoo1·rle
lijlcheid ten voonlele van de St(tat we~ 
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gens de ongevallen d-ie ten gevolge van 
het varen op cle Maas over neergelclapte 
stnwen zich zonden lc~tnnen voordoen, 
weUce door wrUlcel 10ter van het lco
ninlclijk beslwit van 15 October 1935 
voo-rzien wo1·dt, lean volgens cle be
woo-rclingen zelt dezer bepaling, slechts 
toegepast 'WOrclen indian de technische 
indchUng waantit de stnw bestaat op 
de bodem van cle stroom, oncler bescher
ming "van de sclmtrand neergelclapt ligt 
en al~lus voo1· de scheepvaart geen hin
clernis mee·r opleve1·t. (Kon. besl. van 
15 October 1935, art. lOter, in het 
Staatsblacl bekend gemaakt op 15 Octo-

. ber 1936.) 
2° Is onontvanlcelijk, indien het aan de 

~·echtP-r ove1· cle g1·oncl niet werd onde1·
wo1·pen, het n~iclclel afgeleid uit cle schen
ding van artilcel 48 van het lconinlclijk 
besluit van 15 October 1935 betreffencle 
de politie van de bevaarbare waterwe
gen onde1· beheer van de Staat. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN OPENBARE 
WERKEN, T. VAN LOOK, EN «SOCIETE D'ELEC
TRICITE DE LA CAMPINE,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 April 1950 door het Hof van· 
beroep te Brussel · gewezen; 

Over het enig middel, schending van 
.artikel lOfer van het bijzonder reglement 
van de Maas, de Samber en de Ourthe, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
15 October Hl35, bewust reglement gewij
zigd bij koninklijke besluiten van 8 Mei, 
29 Juni, 11 September, 17 October en 
3 November 1936, 12 April 1937, 13 Mei 
€n 22 Juni 1938, 20 Februari, 10 Juni, 
.26 Augustus en 12 December 1939, 23 April 
1940, de besluiten van de Regent van 
18 September 1945 en 29 Juli 1949, schen
{!ing van artikel 48 van het koninklijk 
besluit van 15 October 1935 houdende 
reglement betreffende de politie en de 
·scheepvaart der bevaarbare waterwegen 
onder beheer van de Staat, bewust ko
ninklijk besluit gewijzigd bij koninklijke 
besluiten van 29 ;Jun~, 11 September, 
3 November en 23 Decem.ber 1936, 27 De· 
cember 1937, 25 Februari en 1 December 
1938, 6 Juni, 26 Augustus en 3 October 
1939, 16 Februari 1940, de besluiten van 
de secretarissen-generaal van 27 Maart 
-en 19 Augustus 1941, 30 Januari en 
18 April 1942, het ministerieel besluit 
van 23 Mei 1945, de besluiten van de Re
gent van 21 Juni, 2 Juli, 25 Juli en 18 Sep
tember 1945, 9 Maart, 30 April, 10 Juli, 
19 September, 13 December en 16 Decem
ber 1946, 5 April 1947, bet ministerieel 
besluit van 13 Maart 1942, de besluiten 
van de Regent van 22 Januari, 6 Juli en 

VERBR .. 1$)5~ - 30 

15 September 1948, artikel 8 van de wet 
van 11 Maart 1950, en schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, ofschoon het vaststelt dat 
de Belgiscbe Staat vrij kl van aile verant
woordelijkheid voor ongevallen welke zou
den kunnen overkomen aan de schippers 
die gebruik maken van het recht om op 
de Maas over de neergeklapte stuwen 
te varen, nochtans beslist dat deze bepa
ling slechts kan toegepast worden wan
neer de technische inrichting waaruit de 
stuw bestaat op de bodem van de stroom, 
beschermd door de scbutrand, neerge
klapt ligt, en aldus voor de scheepvaart 
geen hindernis meer oplevert, dan wan
neer de wet, op een alleszins algemene 
wijze en zonder beperking bepaalt dat de 
scheepvaart op de Maas, over de neerge
klapte stuwen, op risico en gevaar van 
de gebruikers van de waterweg gescbiedt, 
de Staat van elke verantwoordelijkheid 
outlast voor de ongevallen welke zouden 
kunnen overkomen aan de schippers die 
van het hun toegestane recbt gebruik rna
ken, dit zowel wat de scbepen zelf betreft 
als wat de aan boord zijnde bemanning 
aangaat, en beschikt dat geen scbade
loosstelling van de Staat kan worden 
gevorderd wegens averij of scheepvaart
stremming, veroorzaakt door voedings
waterscbaarste ten gevolge van een onge
val, of van in het algemeen belang ge
troffen maatregelen, en aldus, met scherr
ding van uitdrukkelijke wetteksten, aan 
de Staat een verantwoordelijkheid heeft 
toegeschreven en hem de betaling van de 
door verweerders in verbreking wegens 
de door hen geleden schade geeiste ver
goedingen opgelegd beeft : 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet bestrijdt voor zoveel het, sommige 
door de aangestelden van aanlegger be
gane fouten in het licht stellend, beslist 
dat deze fouten het ongeval hebben ver
oorzaakt hetwelk aan het schip van eer
ste verweerder is overgekomen bij het 
doorvaren van de opening van een stuw 
in de JVIaas die schijnbaar neergeklapt 
lag, en dat zij van aard zijn om bij toe
passing van artikelen 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek tot aanleg
gers verantwoordelijkstelling aanleiding 
te geven; 

Overwegende dat het miduel bet 
bestreden arrest enkel verwijt de aan
voering te hebben verworpen welke aan
legger g1·ondde op artikel 10te1- van het 
koninklijk besluit van 15 October 1935, 
boudende goedkeuring van het bijzonder 
reglement voor de scheepvaart op de 
Maas, ue Samber en de Om·tbe, en op ar
tikel 48 van het koninklijk besluit van 
15 October 1935, houdende het reglement 
betreffende de politie van de scheepvaart 
der bevaarbare waterwegen onder beheer 
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van de Staat, bij welke artikelen, volgens 
het micldel, de Staat van elke verant
woonlelijkheid ontslagen wercl, zelfs 
wanneer fouten door diens aangestelden 
werden begaan ; 

Overwegende dat voormeld artikel 10ter 
bepaalt wat volgt : « de scheepvaart op 
de JVIaas, over cle neergeklapte stuwen, 
gescheidt op risico en gevaar van de ge
bruikers van de waterweg. Dienvolgens 
verwerpt de Staat alle verantwoordelijk
heid voor ongevallen, welke zouden kun
nen overkomen aan de schippers, die van 
het hun toegestane recht gebruik maken, 
dit zowel wat de schepen zelf betreft als 
wat de aan boord zijnde bemanning a~m
gaat ll; 

Overwegende dat cleze van het gemeen 
recht afwijkencle bepaling beperkende_r
wijze client te worden uitgelegd en alleen 
toepassing er van client te worden ge
maakt in het bij clcze nauwkeurig om
schreven geval, dit wil zeggen « wanneer 
de technisc.he inrichting, waaruit de stuw 
bestaat, neergeklapt en beschermd door 
de schutrand,. op de bodem van de stroom 
ligt, en alclus geen hinclernis meer voor 
de scheepvaart oplevert ll ; 

Overwegencle clat blijkens de souve
reine vaststellingen .van· de rechter over 
de grond het ongeval zich voorgedaan 
heeft in omstancligheden die niet binnen 
het toepassingsgebied van voormeld arti
kel 10ter vallen; 

Overwegende dat het middel, voor zo-· 
veel het op de schending van dit arti
kel 10ter berust, naar recht faalt; 

Overwegende dat nit de aan het Hof 
onderworpen stukken niet blijkt dat het 
midclel gesteund op de schending van 
artikel 48 van het koninklijk besluit 
van 15 October 1!l35 betreffende de politic 
en de scheepvaart der bevaarbare water
wegen onder beheer van de Staat, bij de 
rechter over de grond is voorged~agen ge
weest; 

Dat daaruit volgt dat het middel in dit 
opzicht nieuw en bijgevolg niet ontvanke
lijk is; 

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

2-! Api"il 1!152. -- 1e kamer. - Voo1'Zit
te1", H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Delacroix en 
Van Ryn. 

1" KAMER. -· 24 Aprill952 

1°. OPEISINGEN (BURGERLIJKE). 
0PEISING REGELMATIG IN DE VORM. - UIT-

VOERING DOOR DE PERSOON WIENS GOED IS OP
GEEIST. - RECHT OP VERGOEDING. 

2° JVIIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - J\IIIDDEL EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AAN
VOEREND. - PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL. 
FE!TELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

3° J\IIIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\1IDDEL DE BOHEN
DING ENER WETTELI,JKE BEPALING INROEPEND. 
- lVIIDDEL NIET AANWIJZEND W AARIN DEZR 
SCHENDING BESTAAT. - JHIDDEL ONON'l'VANKE
LIJK. 

1 o W anneer het opei8'ingsbevel alle ~tUe·r
Ujke lcenme1·lcen van regelmatighe·id ve1·
toont, is cle opeisingsve1·.qoecling ver
sch~tlcligd aan de pe1·soon wiens goed is 
opgeeist die cle opeis·ing heett 1titge
voerd (1). 

2° Mist feitelijke grondslag het midde~ 
waar·bij een geb1·ek aan wntwoo1·d op de 
concl-ttsies wordt aangevoenl, wanneer 
deze cloor (!e bestreden besUssing op pas

. sende w·ijze we1·den beantwoord (2). 
3° Is onont·vankelijk het middel waarbij 

de schending van ene wettel!ijlce bepa
ling wordt ·ingeroepen incUen het niet 
aanwijst waa1·in deze schencling be
staat (3). 

(STAD EUPEN, T. GEM.EEN'l'E WALHORN 
EN SCHREUER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestred\!11 
arrest, op 13 Juli 1!l30 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen !l7 van de Grondwet, van de wet 
van 5 J\IIaart 1935 betreffen!le de Staats
burgers die, bij vrijwillige dienstneming 
of bij opeising, in oorlogstijd de werking 
der ·openbare diensten moeten verzekeren, 
van artikelen 1, 5, 7, 10, 38, 41, 42, 43, 44, 
45 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1938 tot uitvoering van voormelde 
wet, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de gemeente Eupen er toe is 
gehouden de gemeente Walborn te vrij
waren voor de te dezer laste uitgesproken 
veroordeling tot het betalen aan verweer
der Schreuer van een opeisingsvergoeding 
voor het voertuig clat hem op bevel van 
de burgemeester van Walborn werd ant
nomen, om de reilen dat << het bevel van 
de burgemeester van Walborn aile ken-

(1) Verbr., 17 September 1940 (A1-r. Verbr., 
1940, biz. 79; Bttll. en PAsrc., 1940, I, 218). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
13 Juli 1950 (Bull. en PAsrc., 195{), I, 831). 

(3) Verbr., 29 November 1951 (zie hager, 
biz. 148; Bull. en PAsrc., 1952, I, 164). 
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merken van een ope1smg vertoonde >>, 
zulks na te bebben verklaard dat bet geen 
belang heeft op te zoeken of vorenge
melcle burgemeester door deze opeising te 
verrichten zijn bevoegdheden heeft over
schreden, en zonder op de conclusies van 
aanlegster dienaangaande antwoord te 
verstrekken, dan wanneer bet recht op 
€en vergoeding wegens een opeising slechts 
kan bestaan in geval de opeising regel
matig is, naardien uit de machtsover
sehrijding begaan door de ambtenaar van 
wie bet bevel uitgaat, .zelfs indien de 
vormvoorwaarden werden nageleefd, geen 
wettelijke opeising kau voortspruiten, 
noch bet recht op de opeisingsvergoeding, 
tot welke vergoeding enkel in een regel
matige opeising grond te vinden is, en dan 
wanneer de onregelmatigheid der opeising 
in elk gevai van het hoogste belang was 
wat de stad Eupen betreft, die deze nie
tigheid opwierp en die niet aansprake
lijk mag gesteld worden voor de gevolgen 
van een machtsoverschrijding welke be
gaan werd door de burgemeester van een 
andere gemeente, welke noch baar or
gaan, noch haar aangestelde was : 

Overwegende dat aanlegster in de door 
llaar v66r de rechter over de grortd ge
nomen conclusies tegen de vordering tot 
vrijwaring net middel inbracht afgeleid 
Tiit de onregelmatigheid der litigieuze 
vordering die door een burgemeester 
werd verricht om te voorzien in be
hoeften welke niet die zijner gemeente 
waren, om alzo op de gemeente Walborn 
de verantwoordelijkheid voor dit machts
misbruik af te wenden; 

Overwegende dat het arrest dit middel 
passend beantwoordt en meteen. zijn be
slissing wettelijk rechtvaardigt waar het 
vermeldt dat, zelfs indieu het opeisings
bevel van de burgemeester van Walborn 
een machtsmisbruik zou uitmaken, zulks 
toch niet wegneemt dat dit bevel alle ken
merken vertoonde van e(!n opeising waar
op Schreuer om reden van de uiterlijke 
schijn van regelmatigheid er van ver
plicht was in te gaan; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist en het twee
de naar recht faalt; 

Over het tweede middel, schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134, 
1319, 1320, 1371, 1372, 1376, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 
141, 142, 462 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke :~:echtsvordering, wegens ont
breken van gronden en van antwoord op 
{'e conclusies, schending, voor zoveel als 
nodig, van de wet van5 Maart 1935 en van 
artikelen 1, 5, 7, 10, 38, 41, 42, 43, 44, 45 
van bet reglement op de burgerlijke opei
singen, doordat het bestreden arrest aan
legster er toe veroordeelt de gemeente 
Walhorn te vrijwaren voor aile veroorde-

lingen welke te hareu laste zouden wor
den uitgesproken wegens ·de opeising 
door de burgemeester van Walborn 
van het aan tweede verweerder toebe
horende autovoertuig, en dit om de enige 
reden dat « aangezien de opeising feite
lijk door tussenkomst van de commissa
riB van politie te Eupen werd verricht en 
uitsluitend ten behoeve van dezes diensten 
die over het voertuig beschikt hebben, de 
Stad Eupen de gemeente Walhorn client 
te vrijwaren )), zulks zonder op de' bij con
clusies door aanlegster tegengeworpen mid
delen antwoord te verstrekken, dan wan
neer aanlegster bij conclusies deed gelden 
dat de door de burgemeester van Walhorn 
verrichte opeising onregelmatig was en 
eeil machtsmisbruik uitmaakte en dat dit 
wederrechtelijk feit, hetwelk (( een wet
telijk bestaan en een wettelijke vorm aan 
de reeds. bestaande feitelijke inbeslagne
ming had verleend ll, niet aan de stad 
Eupen kon tegengeworpen worden ver
mits, indien deze. onregelmatige opeising 
niet ·had plaats gevonden, Schreuer enkel 
over een << vordering tot schadeloosstel
ling tegen zekere particulieren wegens een 
misdrijf of een oneigenlijk misdrijf >l zou 
beschikt hebben; en dan wanneer aan de 
op een gemeente wegende verplichting een 
andere gemeente te vrijwaren voor de 
gevolgen van een opeising waartoe de 
burgemeester van laatstgenoemde is over
gegaan, noch een contract, noch een mis
drijf of een oneigenlijk misdrijf, nocb 
enige wettekst, onder meer niet de regle
menten ·over de op~isingen ten grondslag 
ligt, naardien het feit dat de opeising 
ten verzoeke van de commissaris van po
litie van eerstgenoemde gemeente en in 
het belang van dezes diensten geschiedde, 
ter zake niet dieuend is ; en dan wanneer 
het bestreden arrest in elk geval uiet ver
meldt op welke grondslag het de vrijwa
ringsverplicbting doet berusten welke het 
erkent en welke bij conclusies werd be
twist en het Hof van verbreking bijgevolg 
niet in staat wordt gesteld zijn toezicbt 
uit te oefenen : 

Overwegende dat het op het eerste mid
del verstrekte antwoord er van ontslaat 
het tweede te behandelen in zover door 
clit middel het arrest verweten wordt de 
conclusies niet te hebben beantwoord 
waarbij aanlegster de regelmatigheid van 
de door de burgemeester van Walhorn 
verrichte opeising betwistte, en op deze 
gemeente de verantwoordelijkheid voor 
dit machtsmisbruik afwendde; 

Overwegende bovendien dat de rechter 
over de grond, vermits hij er bij regel
matige conclusies niet om verzocht werd 
uitdrukkelijker de gronden van zijn be
slissing omtrent de oproeping tot vrijwa
ring te bepalen, de veroordeling van aan
legster genoegzaam motiveert door deze te 
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steunen hierop dat « de opeiSmg feitelijk 
werd verricht door tussenkomst van de 
commissaris van politie te Eupen en ten 
behoeve van dezes diensten die over het 
voertuig beschikt hebben ll ; 

Dat het middel in dit opzicht feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat het middel niet nader 
bepaalt waarin andere bepalingen dan 
die welke op het ontbreken van antwoord 
op de conclusies betrekking hebben, zou
den geschonden geweest zijn; dat het 
middel, wijl het deze aanduiding niet 
bevat, in zover het op deze wetsbepalin
gen gegrond is, niet ontvankelijk is ; 

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

24 April 1952. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -

-Vm·slaggevM, H. Vandermersch. ~ Gelijk
luidendc conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal. ~ Pleiters, HH. della Faille 
d'HuysRe <'n Struye. 

1" KAMER. - 24 April 19 52 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - ECHTSCHEIDING. - AAN
LEGSTER DIE EEN GRIEF INBRENGT. - ARREST 
DIE DE EIS AFWIJS1' OM REDEN DAT DE GRIE~' 
TEN DELE NIET S'l'EEKHOUDEND IS EN DAT GEEN 
GENOEGZAAM ERG FEI'l' . TEN )lEW!.JZE WORDT 
ll!.JGEBRAOHT. - GEPAST AN'l'WOORD OP DE 
OONOLUSIES. 

Vcrstrekt een gcpast antwoo·rd op de con
clttsics wacwbij ccn eise1·es in cchtschei
d·ing een gdef inb1·engt, het arrest dat 
de eis afwijst om de reden dat de grief 
ten clelc geen stcek hottdt en dat geen 
bewijs van ecn genoegzaam erg feit 
wordt 1!-ijgebracht. 

(M ... , T. C ... ) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, schending van 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van- de. Grondwet, door
dat het hof van beroep bij het bestreden 
arrest de door aanlegster in verbreking 
ingestelde eis strekkende tot het aannemen 
van de echtscheiding te haren voordele 
heeft afgewezen, onder meer om de reden 
dat << sedert het beroepen vonnis, appel
lant (toekomstige verweerder) ll aanhou
dend van een volslagen onverschilligheid 
jegens zijn vrouw en zijn kind heeft bli.ik 
gegeven; dat de geintimeerde (huidige 

aanlegster) hem nochtans op 6 Augustus 
en 29 September 1948 « het bevel in kort 
geding en het beroepen vonnis had doen 
betekenen waarbij hij er tee werd ver
oordeeld een onderhoudsgeld nit te keren; 
dat appellant geen centime betaald heeft 
dan wanneer hij hoogstwaarschijnlijk in 
het bezit getreden is van zekere goederen 
nit de nalatenschap van zijn sindsdien 
overleden vader; dat appellant evenmin 
getracht heeft zijn kind weder te zien; 
dat hij te dien einde niet de minste voet
stap heeft ondernomen ll, en zulks zonder 
tot staving dezer afwijzing enige reden op 
te geven welke betrekking heeft op het 
in deze bewoordingen door aanlegster bij 
haar conclnsies in hager beroep voorge
brachte middel, clan wanneer de rechter 
er toe gehouden is zijn beslissing met re
denen te omkleden ten opzichte van elk 
punt van de eis of elk tot staving er van 
aangevoerd middel : 

Overwegende dat aanlegster tot staving 
van haar vordering tot echtscheiding on
der meer deed gelden dat verweerder na
gelaten had ,het onderhoudsgeld te beta
len waartoe hij was veroordeeld geweest 
en zich niet om het vasgeboren kind be
kommerd had; 

Overwegende dat aanlegster, na bij 
haar conclusies in hoger beroep deze grie
ven opnieuw te llebben aangevoercl, daar
in bovenclien aanllaalcle, zoncler evenwel 
dienaangaande enig bewijs aan te bieden, 
dat na het beroepen vonnis verweerder 
in deze houding van volslagen onverschil
liglleid jegens zijn vronw en zijn kind 
volhard had ; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
in zijn beweegredenen verklaart dat llet 
verwijt zich om llet pasgeboren kind niet 
te llebben bekonunenl geen steek hondt, 
en dat geen genoegzaam erg feit ten be
wijze wordt bijgebracht, en, in zijn dispo
sitief, dat llet alle andere conclnsies als 
niet gerechtvaardigd afwijst ; 

Dat het alclns de conclnsies van aan
legster beantwoord lleeft; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

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

24 April 1952. - 1• kamer. - Voor
zitter en ve1·szaggevcr, H. Bail, raadslleer 
waarnemend voorzitter. ~ Gclijkluidende 
conelusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Demenr en Simont. 

2• KAMER. - 28 April 1952 
VERKEER. - AANRIJDING OP EEN KRUIS

PUNT. - Lil\'KS UITRIJDENDE WEGGEBRUIKER 
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Ell OP KUNNENDE REKENEN DAT GEEN VOEHTUIG 
VAN RECHTS ZOU OPKOMEN OMDAT HET DAAR
TOE IN EEN VERBODEN RICHTING RIJDEN ZOU. 
- SOUVEREINE FEITELIJKE VASTSTELLING DAT 
HET OPKOMEN VAN EEN VAN RECHTS UITRIJ· 

, DEND VOERTUIG EEN VOOR DE WEGGEBRUIKER 
DIE VAN LINKS KWAM EEN ONVOORZIENBARE 
HINDERNIS HEEFT UITGEMAAKT. - VERANT
WOORDELIJKHEID VAN DE VAN RECHTS UITRIJ
DENDE WEGGEBRUIKEH. - WETTELI.TK GE
RECHTVAARDIGDE BESLISSING. 

Waa1· hij er op 'W'ijst dat op het kmdsp1tnt 
waa1· een aanrijding Z'ich heejt voorge
daan, de -weggebntilceT die van Unlcs 
uitlcwam e1· op 1·ekenen leon llat geen 

, voe1·tuig van 1·echts zon u,ikijdcn onulat 
het daa1·toe in een veTboden 1''icht-ing 1"ij
den zou, en -waa1· het bovendien souve-

, 1·ein in jeite vaststelt llat het oplcomen 
van een van rechts 1tit1"ijdend voe1·tuirt 
voo1· cle van linlcs lcomencle -weggebntilcer 
een onvooTzienlmre hindeTnis heejt 1tit
gemaakt, heejt de 1·echte1· over de gmnd 
de beslissing -wetteUjlc ge'rechtvaa1·d,igd 
waa1·bij hij de bestunTde1· van het van 

, rechts 1tit1"ijdend voe1·t1tig vemnt-wooTde
lijlc heejt verlclaa1·d (1). (Wegcode, urti
kels 54 en 55.) 

(VAERMAN, T. CUYPERS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 24 November 1951 in hoger be-
toep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Leuven; 

A'. Voor zoveel de voorziening de beslis
sing over de publieke vordering bedoelt : 

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

B. Voor zoveel de voorziening de beslis
sing over de burgerlijke vordering be
doelt : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 54 van de Wegcode, doordat het 
bestreden vonnis verklaard heeft dat de 
aanwezigheid van een teken, - hetwelk 
het verkeer in de straat en in de door 
eiseres gevolgde richting verbood - in 
feite aan eiseres haur voorrang van rechts 
heeft onttrokken jegens verweerder die 
van links kwam, dan wanneer dit arti
kel 54 de verplichting van de gebruiker 
van de secundaire weg niet onderwerpt 
aan de voorwaarde noch dat de gebruiker 
van de hoofdweg de plaats inneemt die 
door het reglement is voorgeschreven noch 
dat hij in overeenstemming met dit regle
ment rijdt : 

(1) Verbr., 23 Januari 1950 (Ar-r. Ye1·br., 
1950 blz. 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 352, en 
nota 3). 

Overwegende dat, het vonnis steunt nlet 
alleen op de overweging dat de aanwezig
heid van een teken, - het verkeer ver
biendende in de door aanlegster opgereden 
Vaartstraat, - aan deze de voorrang van 
rechts ontnam; dat het ook steunt op de 
omstandigheid dat « de burgerlijke par
tij er op rekeneri kon dat geen wegge
bruiker nit de Vaartstraat zou aanko
menll; 

Overwegende immers dat de rechter 
vaststelt dat verweerder « volledig rechts 
reed, met trage snelheid, dat hij twee
maal getoet heeft ll, alzo duidelijk de om
stancligheden bepalend, waaruit volgt 
dat het opdagen van aanlegster voor ver
weerder een onvoorzienbare gebeurtenis 
was; 

Dat die afleiding, daar zij op feitelijke 
beschouwingen berust, souverein is ; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden ; 

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

28 April 1952. - 2" kamer. - Voorzft
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Bayot. - Gelijlcl1tidende concMt,
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 Aprill952 

1 o M:IDDELEN TOT VERBREKING. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - J\IIIDDEL 
VREEMD AAN DE RECLAMATIE DOOR DE BELAR· 
TINGPLICHTIGE VOOR HET HOF AANGEVOERD. -
EIS VEHSCHILLENDE VAN DEZE WELKE HET 
VOORWERP IS GEWEEST VAN DE BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN EN VER
VOLGENS VAN DEZE VAN HET HOF VAN BEROEP. 
- J\IIIDDEL ONONTV ANKELIJK. 

2" l\UDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - l\i[IDDEL 
UITSLUITEND GERICHT TEGEN EEN OVERBODIGE 
BEWEEGREDEN. - 0NONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - J\IIIDIJEL 
NIET ONDERWORPEN AAN DE RECHTER OVER DE 
GROND EN WELKS ONDERZOEK HET HOF NOOD
ZAKELIJK 'l'OT OPZOEKINGEN VAN FEITELIJKEN 
AARD ZOU VERPLICHTEN. - 0NONTVANKEL!.TK 

MID DEL. 

4° l\UDDELEN '.rOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - J\IIIDDEL 
TEVENS VAN FEITELIJKE EN RECHTSKUNDJGE 
AARD. - 0NONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Is niet ontvankelijk het do01· lle belas
tin,qplichtige voor het hot aangevoenl 
m'iddel, dat v1·eemd is aan de 1·eclamaUe 
en een eis 1titmaalct die gwns verscldl
lencl is van deze die het vooT'WC1'P is _qe-
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weest van de 1Jesliss·iny van de directe7w 
van de 1Jelastingen en ve1·volyens van 
deze van het hot van 1Jemep (1). . 

2o Het middel dat uitsl7titend een ove1·-
1JofUge 1JB1AJeegreden van het bestreden 
an·est m·itisee1·t is we yens geb-relc a an 
1Jelang niet ontvanlcelijlc (2). 

go Is niet ontvanlcelijlc het middel dat aan 
het oonleel van de 1·echteT over de grand 
niet wenl onderwoTpen, incl·ien het on
derzoelc van het bet-wist mchtspnnt het 
hot noocl.zalceUjk tot opzoelcingen van 
te'itelijlcen am·d zou veTplichten (3). 

4o Een miflclel dat tevens van teitelijlce en 
van ,-echtsknncl'ige aard ·is niet ontvan
kelijk. 

(LAi\IlmAN'l", 1'. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen ()1, paragraaf 3, gewijzigtl 
door de wet van 30 Mei -1949, 74 der samen
geschakeltlf) wetten op de inkomstenbe
lastingen en 7 der wet van 16 Octo
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstrijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het beheer der belastingen ov 
7 December 1949 navorderingen van rech
ten over dienstjaren 1941, 1942, 1943 en 
1944 heeft gevestigd, betreffende de ge
wone · inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat het middel geen be
trekking heeft op de aanslagen welke aan
legger in zijn bezwaarschrift heeft be
twist en welke het enig voorwerp zijn 
geweest van de beslissingen van de direc
teur der belastingen en van het hof van 
beroep; dat het aanslagen betreft geves
tigd bij navordering van rechten op 7 DP
cember 1949, hetzij na de beslissing van 
de directeur der belastingen ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan- -
kelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 112 en 113 der Grondwet, 55, 
paragraaf 1, 61 paragraaf 3, 62, 63, 64 der' 

(1) Verbr., 23 Januari 1951 (At'1', Yet·br., 
1951, blz. 280; Bull. en PAsrc., 1951, I, 333); 
19 Februari en 23 December 1947 (At'1', Ym·bt·., 
1947, blz. 1u en 431; Bull. en PAsrc., 1947, I, 
63 en 560); 1 Juni 1948 (At·t·. Yerbt·., 1948, 
blz. 305; Bull. en PAsrc., 1948, I, 353); 29 Maart 
1949 (A1·1·. T'e,·bt"., 1949; biz. 217; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 249); 10 Janna:6 €n 25 April 1950 (Ar1·. 
f1 erb1·., 1950, blz. 281 en 530; Bull. en PASIC., 
1950, I, 302 en 587, en de conclnsies van het 
openbaar ministerie onder dit laatste arrest) ; , 

samengeschakelde inkomstenbelastings
wetten en 19 van de wet van 16 October 
1945 tot invoering van een extra-belasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptio
nele inkomsten, winsten en baten, door
dat het bestreden arrest een akkoord gel
dig verklaard heeft dat, of niet in de 
door tle wet vereiste vormen gesloten 
wenl, of niet door de wet voorzien is, in 
een stof van openbare orde, waar de wet 
aileen de rechtspleging en de verbintenis
sen der partijen bepalen mag : 

Overwegende dat uit de door aanlegger 
bij zijn verzoek tot voorziening gevoegde 
stukken blijkt dat, in de loop van bet 
onderzoek waartoe zijn reclamatie tegen 
zijn aanslag in de extra-belasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, aanleiding gaf, 
het in deze belasting belastbaar bedrag, 
bij verbetering van aanleggers aangifte. 
door het beheer werd bepaald op de som 
waarop het door de directeur der belas
tingen in zijn beslissing van 26 N ovem
ber 1949 werc1 vastgesteld en waarop de 
betwiste aanvullentle aanslag gevestigd 
werd; dat tot het onderzoek werd overge
gaan door een inspecteur der belastingen 
overeenkomstig de bepalingen van de arti
kelen 55 pn 62 der samengeschakel de 
wetten betreffencle de irikomstenbelastin
gen; da t aanlegger nameli ik werd uit
genodigd binnen een tijdverloop van 
twintig dagen inlichtingen te verschaffen; 
dat het cijfer dat -het beheer voornemens 
was in de plaats van dat van aanleggers_ 
aangifte te stellen hem kenbaar werd ge, 
maakt en dat hij in de gelegenheid werd 
gesteld zijn opmerkingen te doen gelden 
en dit cijfer te betwisten; 

Overwegende derhalve dat, waar het 
bestreden arrest vaststelt dat « het a(j.QJ,i-: 
nistratief onderzoek heeft doen blijke:n., 
van de onjuistheid van de door eiser aan
gegeven belastingsgrondslagen, alsmede 
van de in zijn reclamatie voorgestelde_ 
cijfers en dat eiser geen bepaalde critiek 
heeft uitgeoefend tegen de grondslagen 
van de door de bestreden beslissing aan', 
gekondigde aanvullende aanslag, welker 
gegrondheid trouwens door voormeld on', 
derzoek wordt gerechtvaardigd >>, deze 
souvereine vaststellingen volstaan om de' 
beslissing te rechtvaardigen waarbij het 

17' October 1950 (A1·1·. Ye1·br., 1951, biz. 6{); 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 72, en nota 1, alsoolr 
conclnsies van bet openbaiu- ministerie). ' 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24 J annari 1952 (zie hager, blz. 263; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 297). , 

(3) Verbr., 27 Jannari 1908 (Bull. en PAsrc., 
1908, I, 96) ; 29 April 1919 (ibirl., 1919, I, 132); 
17 Juni 1919 (ibid., 1919, I, 157); Rep. prat. 
rl-r. belge, v" Poun;oi en cassatio-n en matiere 
1'i:1J1'essive, n' 285. 
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bestreden arrest aanleggers verbaal tegen 
de beslissing van de directeur der belastin
gen als ongegrond beeft afgewezen; 

Overwegende dientengevolge dat, waar 
bet bestreden arrest bovendien aanstipt 
dat voormelde grondslagen uitdrukkelijk 
door aanlegger werden goedgekeurd, dez1• 
beweegreden overbodig voorkomt en bet 
middel waarin zij aileen wordt gecriti
seerd, 'aldus zonder belang blijkt en ver
volgens niet ontvankelijk is ; 

Over bet derde middel : scbending van 
de artikelen 107 der Grondwet, 13, para
grafen 2 en 3 der wet van 1G October 1945, 
door de wet van 30 Mei 1949 gewijzigd, 
onwettelijkbeid van het besluit van de 
Regent van 26 April 194G in uitvoering 
van bewust artikel 13, paragrafen 2 en 3 
genomen, doorclat de gewone belastingen 
niet in verhouding met de inkomsten, die 
door de extra-belasting en door de andere 
reeds betaalde belastingen getroffen zijn, 
afgetrokken zijn geworden : 

Overwegende dat door het middel bet 
bestreden arrest wordt verweten bet ver
haal als ongegrond te hebben afgewe
zen dat door aanlegger werd ingesteld 
tegen een beslissing van de directeur cler 
belastingen waarbij, ten laste van aanleg
ger, een aanslag in de extra-belasting op 
de' in oorlogstijd bebaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, wercl ge
vestigd waarvan de aftrekbare gewone 
belastingen, in verhouding met de inkom
sten die door- de e},_'ira -belasting en door 
de ·andere reeds betaalde belastingen 
werden getroffen, onwettelijk zouden af
getrokken geweest zi.in, voormelde ver
bouding zijnde berekend geweest bij toe
passing van bet besluit van de Regent 
van 26 April 1946, hetwelk aanlegger be-· 
weert strijdig te zijn met de wet welke 
de extra-belasting invoert en derhalve on
wettelijk te zijn ; 

Overwegende dat noch uit het bestrede_n 
arrest, noch uit de beslissing van de direc
teur der belastingen blijkt dat de aftrek
king der gewone belastingen van de extra
belasting voor bet hof van beroep of voor 
de directeur aanleiding heeft gegeven tot 
betwisting; dat voormelde beslissingen 
geen de minste vermelding inhouden van 
dergelijke aftrekking noch van de wijze 
waarop het bedrag der aftrekbare ge
wone belastingen werd berekend of be
paald; 

Overwegende dat dientengevolge bet on
derzoek van bet middel en van het in het 
middel opgeworpen recbtspunt betreffende 
de wettelijkheid van de toepassing van 
bet besluit van de Regent van 26 April 
1946, bet Hof noodzakelijk tot opzoekin
gen van feitelijke aard zou verplichten; 

Overwegende derbalve ·dat bet middel 
tevens van feitelijke en rechtslnmdige 
aard is en dat bet aldus niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzle
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosteu. 

29 April 1952. - ze kamer. - Voorzit
ter, H. Smetrijns, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. ~ Ve1'8laggevet·, H. Vander
mersch. Gelijklttidende condusie, 

·H. Gansbof van der Meersch, advocaat· 
generaal. - Ple-iter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 2 Mei 1952 
1o ERFENISSEN. - LEGAAT VAN RET 

VRUCHTGEBRUIR VAN AL DE GOEDEREN VAN EEN 
NALATENSOHAP. - ALGEMEEN LEGAAT. - BE
GIF'l'IGDE GEHOUDEN TOT HET BE'l'ALEN VAN DE 
IN'fERES'l'EN VAN DE SCHULDEN VAN DE NALA
TENSOHAP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJ"KE ZAI(EN. -
ARREST DAT VASTSTELT DAT DE ONTLENERS 
ZICH ER TOE VERBONDEN DE OVEREENKOMS'l' 
STIPT HOOFDELIJK EN ONDEELBAAR UIT TE 
VOEREN ZO WAT HENZELVEN ALS HUN ERFGE
NAMEN EN REOH'l'VERKRl,JGENm;N RETREF'l' -
ARREST DA'l' DE REOHTVERKIUJ"GENDE, DIE 
HE'l' YRUOHTGEBRUIK VAN AL DE DOOR EEN 
VAN DE ONTLIGNERS NAGELATEN GOEDJGREN VER
KREEG, 'l'OT HET BETALEN VAN HET KAPITAAL 
VAN DE SCHULD VEROORDEELT, DOOH TEVENS 
VER-KLAAR-'l' DAT DE ALGEMENE LEGATARIS VAN 
HET YRUCHTGEBRUIR SLEOHTS GEHOUDEN IS 

TO'l' HET BETALEN VAN DE INTERESTEN VAN DE 
SOHULDEN VAN DE NALATEN!:IOHAP. 

go MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJ"KE ZAKEN. - n!J:IDDEL DAT, INDIEN. 
HET iNGEWILLHlD WERD, RET DISPOSITIEF ZOU 
GER-EOHTYAARDIGD LATEN DOOR EEN VASTSTEL
LING DIE NIET DOOR DE VOORZIENING WORDT 
BESTREDEN. - 0NONTVANKELI.JK MIDDEL. 

1° De aanl van het legaat, alocmeen of 
ondeT algemene titel, zoals bepaalrl bij 
de artilcelen 1003 en 1010 an het Burger
lijk Wetboelc, is afhanlcelijk vqm de 
omvang van de goederen clie in het 
legaat begrepen zijn e-n niet van de aard 
van het toegelcende t·echt (valle eigen
dom, naalcte eigendorn of vntchtoe
bntilc). Hientit volgt aat het legaat van 
het vntcht,qebntik van ctl de ooerZeren 
van een nalatenschap een algemeen le
.iJaat 1titmaalt-t en dat de begifUgclc oe
houden is tot het beta-len va,n de ·inte
Testen va-n de sclmlden die va.n de naln
tenschap a,fha.ngen (1). 

(1} LOCRE, bd. IV, blz. 124, n' 14; KLUYSKENS, 
3' uitgave, De schenkingen en testamenten, 
bd. III, blz. 327; beroep Orleans, 7 Juli 1906, 
Dalloz, 1908, • 345; COLIN en CAPITANT (1916), 
bd. III, biz. 886; PLANIOL en RIPERT, bd. III, 
blz. 673 en 674; Hue, bd. IV, blz. 291; DE PAGE, 

bd. VI, biz. 307, en bd. VII;£, d. V, blz. 1090. 
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2" W anneet· de ontleners z-ich m· toe hob
ben vet·bonden de overeenlcomst hoofde
U.ilc en ondeelbaat· uit te voeren, zo wat 
henzelven als hu-n m·fgenamen en t·echt
vet·lcrijgenden betrett, en flat een t·echt
verlc?'ijgende het m·uchtgebnti1c vet·
lcreeg van al de door een van de ont
lenet·s 'nagelaten goedeTen, ho1tdt het at·- · 
t·est geen tegenstt·ijdigheid in waaT het, 
op grand van de vaststelUng 'Van dezc 
jeUen, cle betTOlclcen t·echtverkTijgen(]C 
tot het betalen van het lcapitaal van de 
sclHtld vemm·deelt, doch tevens vet·
lclaaTt dat de algemene legataris 'Van 
het 'Vruchtgebntilc slechts geho1tden is 
tot het betalen van de intet·esten van 
de sch1tlden van de nalatenschap. 

3° Is niet antvanlcelijlc, bij gemis aan be
lang, het middel waat·bij, indien het in
gewilUgd werd, het dispositief zou ge
·rechtvaarcligd blijvoo doot· een vaststel
Ung cUe niet dooT de voorziening wonlt 
/Jestreden (1). 

(WAGEMANS, T. N. V. (( EERS'l'E NEDERLANDSE 

SCHEEPSVERBANDMAATSCHAPPI.T ll EN ANDEREN. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Mei 1S50 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 610, 611, 612, 870, 871, 873, 874, 
101l3, 1010, 1101, 1119, 1122, 1134, 1165 van 
het Burgerlijke Wetboek, 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de gift van het vruchtgebruik 
van al cle goederen van een nalatenschap 
als een legaat van dergelijk vrnchtge
bruik client beschouwd en dus als « algc
meen >> of als « onder algemene titel >> 
voorkomt, waarnit zou volgen dat de be
giftigde van dergelijk vrnchtgebruik als 
een rechtverkrijgende van de overle
dene client beschouwd en tot de betaling 
van de schulden van zijn rechtsvoorgan
ger, in kapitaal en interest, gehouden is, 
dan wanneer de legataris of begiftigde 
van het vruchtgebruik van al de goede
ren van een nalatenschap, die noch de 
algemeenheid der goederen van de nala
tenschap, noch een aandeel in de goede
ren er van, noch al de roerende of al <le 
onroerencle goederen, noch een bepaald 
aandeel in al de roerende of in al de 
onroerende goecleren van de nalaten
schap verkrijgt, client beschouwcl als een 
beschikking onder bijzondere titel genie
tend en bijgevolg noch tot de betaling 
van de sclmlden cler nalatenschap kan ge
houclen worden, nocll als een algemene 
of onder algeqtene titel reclltverkrijgende 

(1) Verbr., 22 December 1949 (ArT. VeTbr·., 
1950, blz. 244; Bull. en PAsrc., 1950, I, 266). 

van de oyerledene kan worden be
scllouwd 

Overwegende dat indien het legaat of 
de gift van het vruchtgebruik van al de 
goecleren van een nalatenschap niet ver
meld wordt onder de opsomming van cle 
algernene legaten of giften of onder alge
mene titel geclane legaten of giften 
in artikelen 1003 en 1010 van het Bur
gerlijk Wetboek, er client te worden aan
genomen dat het karakter van alge
meen of ander algemene titel gedane Je
gaat of gift afhangt van de omvang 
cler goederen welke zij betreffen en niet 
van de aard van het recht dat zij toe
kennen (voile eigenclom, naakte eigen
dom of vruchtgebruik) ; dat, immers, de 
artikelen 610 tot 612 van hetzelfde wet
boek uitdrukkelijk melding maken van 
de algemene vruchtgebruiker, de vrucht
gebruiker onder een algemene titel en-de 
vruchtgebruiker onder een bijzondere titel 
en clat llet blijld nit de voorbereidende 
werkzaamheden betreffende die wetsbepa
lingerr, welke later dan de artikelen 1003 
en 1010 werden opgesteld, dat de wetgever 
gezegde bewoorcling heeft willen recht
vaarcligen door de beschouwing dat « het 
van wezenlijk belang is immer het in de 
titel der schenkingen onder de levenden 
en der testamenten tussen de drie soorten 
legaten gemaakt onderscheid te behou
clen l>, te weten tussen << het algemeen le
gaat, bet legaat under algemene titel en 
het bijzomler legaat »; clat overigens de 
algemene vruchtgebruiker en de vruchtge, 
brniker onder een algemene titel, indien 
zij niet, in cUe enkele hoedanigheid, ver
plicht zijn tot de vereffening van het ka
pitaal cler schulden afhangende van de 
nalatenschap, gehouden zijn tot betaling 
van de interesten cler schnlden, dan wan
neer een legataris of begiftigde onder bij
zonclere titel nooit als dusdanig tot de be
taling van een gecleelte der schulden kan 
verplicht zijn; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het tweede micldel : schendi11g 

van de artikelen 612, 870, 871, 873, 1003, 
1010, 1101, 1119, 1122, 1134, 1165 van llet 
Durgerlijk vVetboek, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, aan
nemend clat aanlegster, begiftigde van 
het vruchtgebruik van al de goederen van 
de nalatenschap van haar echtgenoot, een 
algemene of onder algemenen titel begif
tigde is, en na vastgesteld te hebben « dat 
artikel 612 van het Burgerlijk Wetboek 
de mate bepaalt waarin cle algemene 
vruchtgebruiker of de vruchtgebruiker 
onder algemene titel in de schulden moet 
bijclragen, mnnelijk door de interesten af 
te dragen sedert het begin van zijn vrucht-. 
gebruik », aanlegster nochtans tot beta
ling van de hoofdschuld tegenover eerste 
verweerder veroordeelt, om reden dat de 
door de erf!ater op 23 Januari 1941 geslo-
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ten overeenkomst ll de hoofdelijkheid en 
onverdeelbaarheid zo tussen' de ontleners 
als. tussen hun erfgenamen en rechtver
krijgenden )) voorziet; dan wanneer er ern 
onbetwistbare tegenstrijdigheid bestaat 
te verklaren enerzijds dat aanlegster, als 
rechtverkrijgencle die maar het vruchtge
bruik ontvangt, in het bijdragen der schul
den slechts gehouden is tot betaling der 
interesten en, anderzijds haar te veroor
delen tot betaling van de hoofdsom, in 
kapitaal, zulks in gezegde hoedanigheid 
van rechtverkrijgenden uit hoofde van 
het vruchtgebruik : 

Overwegende dat indien het bestreden 
arrest, na vastgesteld te hebben dat, 
krachtens artikel 612 van het Bnrgerliik 
Wetboek, de a:lgemene vruchtgebruiker 
of de vruchtgebruiker onder algemene tifel 
slechts gehouden is tot betaling van de 
interesten der schulden, aanlegster niet
temin hoofdelijk met tweede, derde, 
vierde en vijfde verweerder heeft veroor
deeld tot betaling van het kapitaal van de 
schuldvordering van eerste verweerstcr, 
het op grond is van een beding der over
eenkomst van 23 Januari 1941, volgens het
welk de rechtsvoorganger, van aanlegster 
en de andere ontleners .zich verbonden het 

·contract « stipt uit te voeren met hoofde
lijkheid en onverdeelbaarheid zo tusseu 
hen als tussen hun erfgenamen en recht
verkrijgenden ll ; dat de beweerde tegen
strijdigheid niet bestaat; 

Dat derhalve het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 609, 
611, 612, 1101, 1119, 1122, 1134, 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest, na aanlegster, samen met 
tweede, derde, vierde en vijfde verweer
ders hoofdelijk tot betaling van 22.901 gul
den, 16 cent, tegenover eerste verweerster 
veroordeeld te hebben « met deze beper
king nochtans, wat geintimeerde Maria 
Wagemans betreft, dat deze verbintenis 
in haren hoofde slechts bestaat en zal 
mogen uitgevoerd worden intra vires, 
weze ten belope van haar deel in de nala
tenschap van haar echtgenoot ll aanleg
ster, onmiddellijk daarna, zoncler enige 
beperking, veroordeelt om << appellanten 
Emma Vanden Wyngaert enJanCaremans 
te · vrijwaren tegen al de bi.i onderhavig 
arrest tegen hen uitgesproken veroordelin
gen ll, dan wanneer deze beslissing onge
twijfeld tegenstrijdig is, de uitvoering van 
de veroordeling tot vrijwaring van een 
partij clie, zonder beperking tot de gehele 
som veroordeeld was, zwaarder zijnde dan 
de beperkte hoofdveroordeling; en dan 
wanneer aanlegster, slechts als vruchtge
bruikster gehouden zijnde, wat de veroor
deling tot vrijwaring betreft dezelfde be
perking moest genieten, als voor de hoofd
veroordeling; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de geintimeerden, rechtver
krijgenclen van Verbeeck, de tegen hen 
ingeroepen verplichting van vrijwaring 
niet betwisten ; 

Dat vermits die beschouwing welke 
door de voorziening niet betwist wordt, 
voldoende het dispositief betreffende cle 
vrijwaring rechtvaardigt, het onderzoek 
van het middel zoncler belang voorkomt; 

Om clie redenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot cle kos
ten en tot een vergoecling van 150 frank 
jegens eerste verweerster, tot een vergoe
cling van 150 frank jegens cle verweerders 
Verbeeck en Mertens en tot een clerde ver
goecling van hetzelfcle beclrag jegens (le 
echtgenoten Caremans-Vanclen Wyngaert. 

2 Mei 1952. - 1• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Bail, raaclsheer waarnemencl voorzit
ter. - VeTslaggever, H. Smetrijns. -
Gelijklttidende conclusie, H. Colarcl, aclvo
caat-generaal. - Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse, Van Ryn en Van J"eynseele. 

1• KAMER. - 2 Mei 1952 
1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 

BURGERLlJKE ZAKEN. -· SCHENDING VAN HET 
AAN HET INLEIDEND EXPLOOT VERSCIIULDIGD 
GELOOF. - EXPLOOT NIET BIJ DE VO.ORZIENING 
GEVOEGD. - BESTREDEN BESLISSING DIE DE 
TERMEN ER VAN NIET OVERNEEMT. - 0NONT· 
V ANKELIJK MID DEL. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING WAARiliJ EEN OPVORDERING 
WORDT AFGEWEZEN OP GROND VAN HET GE
WIJSDE IN EEN VOORGAANDE VORDERING TOT 
AFPALING. - BESLISSING WAARBI.J MINS'l'ENS 
IMPLICIET EN ZONDER TEGENS1.'RI,JDIGHEID 
WORDT VASTGESTELD DAT DE VOORGESCHRE
VEN VOORW AARDEN TOT HET GEWI.TSDE VER
ENIGD ZIJN. - WETTIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

1° Is niet ontvankelijlc, het middel ftfge
le,id ttit de schending van het aan het in
le·idend emploot verschuldigd geloof, 
wanneet· dit exploot niet bij de vooi·zie
ning we1·d gevoegd en dat de teTmen er 
van niet do01' de besti·eflen besliss'inrr 
we,rden ove·rgenomen (1). 

2° Is wettig gemot'ivee1·d, de besl-issing flie 
een opvoTdel"ing afwijst op gt·ond van 
het gew-i_isfle op een vooTgaande vonle
~·ing tot afpal-ing, wanneet· Z'ij, minstens 
implic'iteit en .zondeT tegenstri}d'igheid. 
vaststelt dat in het onderhavig geval de 

(1) Verbr., 22 Juni 1950 (Ar1·. Verb1·., 1950, 
blz. 650; Bull. en PAsrc., 1950, I, 743, en de 
nota's). 
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vom·gesclweven voorwaarden tot hot 
gew·ijsde veren·igd zi,jn (1). 

(VANDERKELEN EN ANDEREN, T. PRIEM.) 

ARREST. 

Hl<JT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1318 tot 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijs
kracht der akten, doordat het bestreden 
vonnis beslist « dat de vordering van aan
leggers, alhoewel genoemd opvordering 
van eigendom >> een « onregelmatig >> ver
zet tegen het vonnis van 3 Mei 1945 uit
maakt, en deze niet ontvankelijk ver
klaart, dan wanneer de vordering, waar
bij aanlegg·ers, een zeker en welbepaalde 
strook grond als hen toebehorend op
eisten, een opvordering van eigendom is 
en dat derhalve de rechter over de grond, 
zonder de bewijskracht van het inleidend 
exploot te schenden, geen interpretatie, 
oiwerenigbaar met de termen ervan mocht 
aanvaardeil : 

Overwegende dat het middel het be
streden vonnis verwijt het aan het ex
ploot van rechtsingang verschuldigd ge
loof te hebben miskend; 

Overwegende dat gezegd exploot, waar
van de termen niet door de bestreden be· 
slissing overgenomen worden, niet overge
legd zijnde, het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het · 
bestreden vonnis beslist dat de vordering 
van aanleggers niet ontvankelijk is om
dat zij een « onregelmatig verzet >> tegen 
het op 3 Mei 1945 door de Vrederechter 
van Sint-Kwintens-Lennik uitges11roken 
vonnis nitmaakt zonder te bepalen 
waarin de door aanleggers ingestelde op
vordering een verzet zou uitmaken tegen 
gezegcl vonnis van 3 Mei 1945, hetwelk 
over een vordering tot afpaling uitspraak 
doet, hetgeen door aanleggers niet wercl 
betwist, zodat het toezicht van het Hof 
van verbreking over de wettelijkheid der 
best red en bes lissing onmogelijk gemaakt 
wordt: 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
de redenen van de eerste rechter over
neemt waar deze vaststelt dat_ een voor
gaande vordering tot afpaling, waarover 
deze bij vonnis van 3 Mei 1945 uitspraak 

(1) Over de aard en de draagwijdte van de 
vordering tot afpaling, zie DE PAGE, bd. V, 
n" 965 en 969, en de nota's. Raadpl. eveneens' 
verbr., 18 Maart 1948 (Ar1·. Ye1'br., 1948, 
biz. 160; Bull. en PASIC., 1948, I, 179). 

deed, niet beperkt wercl tot een eenvoudige 
opzoeking van de scheidingslijn van de 
onderscheiden eigenclommen der partijen 
maar tevens werd uitgebreid tot weder
zijdse opeisingen van stroken grond en na-

. melijk van de bodem van de aan verweer
der toebehorende vijver ;· 

Dat het vonnis aldus heeft bepaald 
waarom de vordering van aanleggers in 
werkelijkheid enkel een verzet tegen het 
vonnis van 3 Mei 1945 uitmaakt; waaruit 
volgt dat !let midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over !let derde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat, na
dat de Vrederechter van Sint-Kwintens
Lennik de vordering van aanleggers niet 
ontvankelijk heeft verklaard om reden 
dat zij geen lloger beroep tegen het vonnis 
van 3 Mei 1945 en het « plaatsen van de 
valen >> hadden ingesteld, de reclltbank 
van eerste aanleg, het vonnis van 11 Juli 
1946 bevestigt om de redenen van de eer
ste rechter en om reden dat partijen het 
proces-verbaal van palenplaatsing door de 
vrederecllter hadden moeten laten be
kraclltigen of !let v66r hem hadden moeten 
betwisten, {]an wanneer de door de eerste 
rechter en cle reclltbank van eerste aan-· 
leg nangenomen motieven tegenstrijdig 
zijn, of ten minste dubbelziilnig, en dat 
derllalve !let bestreden vonnis niet wet
telijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
doordat het vaststelt dat het aan de par
tijen behoorde het proces-verbaal van de 
palenplaatsing welke ter uitvoering van 
!let vonnis van 3 Mei 1945 geschiedde, 
door de vrederecllter te doen bekrachti
gen of !let v66r deze magistraat te be
twisten en door anderzijds te verwijzen 
naar de redenen van de eerste rechter 
waar deze overwoog dat het aanleggers 
vrij stond « tegen het vonnis van 3 Mei 
1945 alsmede tegen de palenplaatsing >> 
hoger beroep in te stellen, zijn lieslissing 
niet door tegenstrijdige of clubbelzinnige 
redenen gerechtvaardigd heeft; 

Dat aanleggers immers, hetzij tegen het 
vonnis van 3 Mei 1945 hoger beroep · kon
clen ins tell en, hetzij bij de tot bekrachti
ging van het proces-verbaal van de palen
plaatsing bevoegde vrederecllter aile be
twistingen nopens deze verrichting aan
hangig konclen maken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het viercle midclel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat, in
dien het is om reclen van het gezag van 
gewijscle van het vonnis van 3 Mei 1945 
dat de rechter ovel' de grond de vordering 
van aanleggers niet ontvankelijk heeft 
verklaard, het bestreden vonnis ecllter 
niet vaststelt dat de voorwaarden, voor
zien bij artikel 1351 van het Burgerlijk 



~ 475 

Wetboek (en, namelijk, identiteit van 
voorwerp), verenigd zijn, en dat het dus 
niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
op wiens redenen het bestreden vonnis 
steunt, vaststelt dat de vordering van 
aanleggers in werkelijkheid een verzet 
uitmaakt fegen het op 3 Mei 1945 over de 
vordering tot afpaJing gewezen vonnis en 
tegen het proces-verbaal van palenplaat
sing dat op dit vonnis volgde ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus impliciet heeft vastgesteld dat er 
identiteit van voorwerp bestond tussen 
het doel van de vordering tot afpaling en 
dit van onderhavige eis van aanleggers; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

2 Mei 1952. - 1" kamer. - Voorz'itter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Bareel. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Gilson de Rouvreux. 

2• KAMER. - 5 Mei 1952 
VERKEER. - AANSLU!TING. - BESTUURDER 

DIE NAAR LINKS WIL ,AFSLAAN. - DIENT ZO
VEEL MOGELIJK NAAR LINKS UIT TE WIJKEN. 
- DRAAGWIJDTE DEZER VERPLICHTING. 

Artilcel 31, 12", van de Wegcode, dat de 
bestuurdM 'Van ·een voe1·t~~ig, die, bij het 
naderen van een aansl~titing naar links 
wil afslaan, ve1·plicht zoveel mogelijlc 
maar links uit te wijken, ve1·biedt slechts 
aan deze · bestuu1·der over de middellijn 
van de door hem gevolgde weg te leo
men, wanneer deze rijbeweging het uit 
de tegenove1·gestelde riohting lcomend 
ve1·lceer hinde1·t (1). 

(BERTRAND, T. LAN01'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 November 1951 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te N amen; 

(1) Zie verbr., 24 April 1950 (A>·>·. Ye,-b,·., 
1950, blz. 522; Bull. en PASIC., 1950; I, 576) en 
2 April 1951 (A1'1', T'erbr., 1951, blz. 429; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 508). De beoordeling van de 
vraag of een bestuurder, die bij het naderen 
vim een aansluiting naar links wil afslaan, het 
uit de tegenovergestelde richting komend ver-

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de . over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 31, 2", van het koninklijk beslnit 
van 1 Februari 1934, gewijzigd door ar
tikel 3 van het beslnit van de Regent del. 
18 October 1946, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 4 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, doordat het bestreden vonnis be
slist dat, ingevolge voormeld artikel 31, 
2°, de weggebruiker die op een aanslui
ting, splitsing of kruising links wil af
slaan niet tot op de linkerhelft mag 
uitkomen, maar zo dicht mogelijk hij het 
midden van de weg moet rijden, zonder 
het verkeer te hinderen dat nit de tegen
overgestelde richting komt, dan wanneer 
deze bepaling oplegt zoveel mogelijk naar 
links uit te wijken, met als enige beper
king : « zonder evenwel het verkeer te 
hinderen dat uit de tegenovergestelde rich
ting komt ll, en dan wanneer in onderha~ 
vig geval ten laste van aanlegger deze 
hinder voor het uit de tegenovergestelde 
richting komend verkeer, niet vastgesteld 
werd, · 

Overwegende dat artikel 31, 2°, van het 
in het middel aangeduide reglement op 
de verkeerspolitie bepaalt dat, bij het na
tleren van een kruising, de bestuurders 
die links willen afslaan, nadat zij de weg
gebruikers die hen volgen hiervan hebben 
verwittigd, zoveel mogelijk naar iinks 
moeten uitwijken, zonder evenwel het ver
keer te hinderen dat uit de tegenoverge
stelde richting komt; 

Overwegende dat deze bepaling niet op 
strikte wijze vaststelt binnen welke gren
zen de weggebruiker op de gevolgde baan, 
naar links moet uitwijken; dat zij enkel 
bepaalt dat de weggebruiker zoveel 
mogelijk naar links moet nitwijken, zon-

. der evenwel het verkeer te hinderen dat 
nit de tegenovergestelde richting komt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat het voertuig 
van verweerder Lamot ter hoogte van 
een aansluiting een voorbijstekingsma
noeuvre uitvoerende, in aanrijding met 
het voertuig van aanlegger kwam dat 
links afsloeg, hierop wijst dat « rekening 
houdend met de plaats van de aanrijding, 
Pruit client afgeleid te worden dat op het 
ogenblik van deze aanrijding beklaagdP 
Bertrand tot op de linkerhelft uitgeweken 

keer door deze rijbeweging heeft gehinderd, 
hangt af van de plaatselijke gesteldheid en de 
omstandigheden van het ogenblik, zie verbr., 
16 Mei 1919 (A1'1'. Ye>·br., 1949, blz. 326; Bull. 
en PAsiC., 1949, I, 368, en de nota 1) ; 9 April 
1951 (A•·•·. Yerbr., 1951, blz. 447; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 528). 
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was, dan wanneer hij bij het afslaan naar 
links zo dicht mogelijk bij het midden van 
de weg moest rijden zonder het verkeer 
uit de tegenovergestelde richting komende 
te hinderen ; 

Overwegende dat het vonnis aldus aan
legger ten laste legt de middellijn van 
de door hem gevolgde weg naar links 
overschreden te hebben, maar niet vast
stelt dat een dergelijke rijbeweging in on
derhavig geval, het verkeer dat uit de te
genovergestelde richting kwam gehinderd 
heeft; 

Waaruit volgt dat de vaststellingen van 
het vonnis de veroordeling van aanlegger 
wegens inbreuk op artikel 31, 2°, van de 
Wegcode niet wettelijk rechtvaardigen; 

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

. dering van de burgerlijke partijen, naam
loze vennootschap «Assurances Courtrai
siennes ll en Willy Lamot; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering, de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
gewezen over de vordering van de burger
lijke partijen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het aan
legger van de telastlegging omschreven 
bij artikel 57, 2°, van de Wegcode vrij
spreekt; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van 
de R:echtbank van eerste aanleg te Namen 
en clat er op de kant van de gedeeltelijk 
vemietigde beslissing melding van zal ge
maakt worden; veroordeelt verweerders 
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctione Rechtbank te 
Dinant, uitspraak doende in hoger beroep. 

5 Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux.- Gelijk
lttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Lefevre-Valentin (van de Ba
lie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 5 Mei 1952 

1° HOGElR BEROEJP. - STRAFZAKEN. 
HOF VAN BEROEP DAT DE STRAF VERMINDER1', 
DOOH' GEDEELTELIJK HET VOORDEEL VAN DE 
SOHORSING IN1'REKT. - ElENPARIGHEID VAN 
S1'EMMEN NIET VEREIST. 

2° STRAF. - VERVALLENVERKLARING VAN 
HET REOH1' EEN RIJTUIG TE VOEREN. - BE
S'l'ANDDEEL VAN DE HOOFDSTRAF. 

3o VElRKElER.- VERVALLENVERKLARING VAN 
HE'r RECHT EEN RIJTUIG TE VOEREN. - Urr
GANGSPUN'l' VAN DE .VERVALLENYERKLARING. 

1° TVanmeer het hof van bei"Oep een door 
de co1·1·ectionele rechtbank ttitgesproken 
st1"af verminde1·t, doch de door de eerste 
rechter verleende scho1·sing voor een van 
de bestancldelen van deze stmj int1·eJct, 
moet het, oolc wat dit laatste punt be
t·rejt, niet met eenpadgheid van stem
men beslissen (1). (Wet van 18 Juni 1864, 
art. 140 ; wet van 4 September 1891, arti
kel 2.) 

2° De bij artilcel 2 van cle wet -ran 1 Att
ll1tstus 1921, voorziene ve·rvallen1!erlcla-
1'ing van het ·recht een 1"'ijtwig te voe·ren, 
is geen van de hoofdstraf onderscheiden 
straf, mcw1· is een bestanddeel e1'1!an (2). 
(Stilzwijgencle oplossing.) 

3° De vepva.llenve'l"lcla1·ing van het recht 
een 1"'ijt1tig te voe1·en, voMzien bij arti
kel 2 van de wet van 1 A1t.qustus 1924, 
neemt nnnvwng op de dag wnarop. het 
vonn·is of het arrest dnt ze 1t-ltgesp1·olcen 
heejt, k·ra.cht vctn gewijsde ve·rkt·ege11 
heett (3). · 

(1\iOUOHET, T. BAUDOUX EN MUTUELLE 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.) 

ARREST. 

HEl'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikel 140 van de wet van 18 .Juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, aangevuld 
door artikel 2 van de wet van 4 Septem
ber 1891, doordat het bestreden arrest, 
dat het beroepen vonnis hervormt waarbij 
aan aanlegger het voordeel van de schor
sing voor de vervallenverklaring van het 
recht gedurencle een jaar een rijtuig te 
voeren werd verleend, aan aanlegger het 
voordeel van dit uitstel onttrokken heeft 
zonder vast te stellen dat het hof van be
roep, betreffende die intrekking, met 
eenparigheid van stemmen beslist heeft ; 

Overwegende clat door een gevangenis
straf van zes maanden en een geldboete 
van 200 frank, met vervallenverklaring 
van het recht een rijtuig te voeren gedu
rende een jaar, uitgesproken met vijf jaar 
schorsing voor de lloofdgevang·enisstraf en 
de vervallenverklaring te vervangen door 
een gevangenisstraf van twee maanden 
en een geldboete van 100 frank, met 
vervallenverklaring van llet recht een 

(1) Verbr., 7 April 1952 (zie hoger, blz. 442; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 510, en de nota 2). 

(2) Verbr., 25 Juni 1951 (Arr. Verb1·., 1951, 
blz. 637; Bull. en PASIC., 1951, I, 734). 

(3) Zie het voorgaand arrest en de nota on· 
deraan dit arrest. 
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rijtuig te voeren gedurende een ~aar, uit
gesproken met vijf jaar schorsmg, voor 
de hoofdgevangenisstraf alleen, het bestre
den arrest de door de eerste rechter aan 
aanlegger opgelegde straf niet verzwaard 
heeft en dus niet met eenparigheid van 
stemmen van de leden van het hof van be
roep diende gewezen te worden ; 

Dat llet middel naar recht faalt; 
Over het middel van ambtswege : scherr

ding van artikel 2 van de wet van 1 Au
gustus 1899, gewijzigd door artikel 2 van 
de wet van 1 Augustus 1924 en 10 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat llet beroepen vonnis bevestigt waarbij 
tegen aanlegger llet verbod gedurende een 
jaar een rijtuig te voeren werd uitgespro
ken, zegt dat deze maatregel aanvang zal 
nemen op de dag waarop beklaagde zich 
ter griffie van llet hof van beroep zal aan
melclen om op zijn identiteitskaart de ver
melding te laten aanbrengen voorgeschre
ven bij artikel 2 van de wet van 1 Augus
tus 1899, gewijzigd door artikel 2 van de 
wet van 1 Augustus 1924; 

Overwegende dat de vervallenverkla
ring van het recht op de openbare weg een 
rijtuig te voeren aanvang neemt wanneer 
bet vonnis dat ze uitspreekt kracht van 
gewijsde verkrijgt en niet op de dag 
waarop van deze vervallenverklaring op 
de iclentiteitskaart van de veroordeelde 
melcling wordt gemaakt; 

Waaruit volgt dat llet bestreden arrest 
de in llet middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Qverwegende, dat voor llet overige de 
subRtantiele of op straf van nietigheid 
voorgescllreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over' de vorderingen van de 
burgerlijke partijen gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwer;pt ; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den arrest, .doch enkel voor zoveel het be
slist lleeft dat de ten laste van aanleg
ger uitgesprdken vervallenverklaring van 
bet recht een rijtuig te voeren, aanvang 
zal nemen op de dag waarop beklaagde 
zich ter griffie van het hof van beroep zal 
melden ten einde op zijn identiteitskaart 
de bij artikel 2 van de wet van 1 Augus
tus 1899, gewijzigd door artikel 2 van de 
wet van 24 Augustus 1924, voorgeschreven 
melding te laten aanbrengen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
{)llderha vig. arrest zal overgeschreven wor
den in .de registers van het Hof van be
roep te Luik en dat melding er van op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be-

slissing zal gemaakt worden ; veroordeelt 
aanlegger tot de drie vierde van de kos
ten; laat het overige de Staat ten laste; 

5 Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlchtidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Mei 1952 
1o BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDlGD 

GELOOF. - STRA~'ZAKEN. - GESCRREVEN RE
RICRT VAN EEN DESKUNDIGE. - ARREST DAT 
AAN DIT BERICRT EEN DRAAGWIJDTE TOEKENT 
DIE RET NIET REE~'T. - SCHENDING VAN RET 
ER AAN VERSCRULDIGD GELOOF. 

2° VERKEER. - AANSLUITING. - WEGGE
RRUIKER DIE LINKS WIL AFDRAAIEN. 
TWEEDE WEGGERRUIKER DIE POOGT DE EERSTE 
LINKS VOOR TE STEKEN. - WEGGEBRUIKER 
DIE NIET KAN llESCROUWD WORDEN ALS EEN 
WEGGEBRUIKER DIE ZIJN WEG VERVOLGT, lN 
DE ZIN VAN ARTIKEL 57, 2°, VAN DE WEGCODE. 
- ARREST DAT DE EERSTE WEGGEBRUIKER 
SCHULDIG VERKLAART DE RlJREWEGING VAN 
DE ANDERE TE HERREN GESTOORD. - GEEN 
VASTSTELLlNG DAT DE EERSTE WEGGERRUIKER 
ZICR ER AAN MOES1' VERWACRTEN OP ONWET
TELIJKE WIJZE 'J'E WORDEN YOORGESTOKEN. -
0NWET'l'ELIJK ARREST. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VER
DACHTE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE PURLIEKE VORDERING. - HEEFT DE 
VERRREKING VOOR GEVOLG VAN DE NIET-DEFINI
TIEVE RESLISSING OVER DE VORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ, ZELFS ZO DE VER
I;M1R'l'E VERKLAAUDE ZICR NIE'J' TEGEN DIE 
RESLISSING TE VOORZIEN. 

4° VERBREKING. '-- DRAAGWIJDTE. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VER
DACHTE. - VERRREKING VAN DE RESLISSING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - VERDACRTE 
DIE ZONDER VOORBEROUD YERKLAARDE ZICH 
NIET TE YOORZIEN TEGEN DE DEFINITIEYE RE
SLISSING OVER DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - VERKLARING DIE MET EEN 
RERUSTING GELIJKSTAAT EN DIE EEN EINDE 
STELT AAN RET GESCRIL TUSSEN DE VERDACHTE 
EN DE RURGERLIJKE PARTIJ. - VERRHEKING 
VAN DE BESLISSING OVER DE PURLIEKE \'ORDE
RING REEFT NIET DE VERBREKING VAN DE BE
SLISSING OVER DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PAHTIJ VOOR GEVOLG. 

1° Schendt het aan het gesclweven bericht 
van een deslcundige verschuldigd geloof, 
het arrest dat aan dit bericht een d.1·aag
wijdte geeft die het niet heeft (1). 

(1) Verbr., 9 Juli 1951 (A•·•·. Verb1·., 1951, 
blz. 669; Bull. en PAsiC., 1951, I, 771). 
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2o Is n-iet wetteUjlc, het ar·rest dat een be
stu-urde·r van een voertuig, die op een 
aanslttiUng l·inlcs wil afdraaien, als een 
font aanrekent het feit van, met het in
nemen van een schuine posUie op de 
weg, de ?"ijbeweging van een andere 
weggebntike1· te hebben gesto01·d die 
poogde hem Unks voo1· te steTcen en die 
aldtts geen weggeb?·uilce?· was die zijn 
weg vervolgde in de zin van a1·tikel 57, 
2o, van de Wegcocle, zonder op enige om
standiuheid te wijzen waaruit lean wor
den afgeleid clat de eerste weggebnl-ilce·r 
zich eraan moest verwacMen op ald·us 
onwetteUjTce wijze te worden voorgesto
Tcen (1). 

3° De veTb?'eking, op de voorziening van 
de verdachte, van de besliss·ing van ve1·
oo1·deling ove1· de pttblielce vorde?"ing, 
heeft de ve1·b1"elcing. voo1· gevolg van de 
niet-dejinitieve besUssing ove1· de vo?·de
ring van een bwrge?"l·ijlce parUj, zelfs in
d·ien de ve·rdachte uitdntlcTceUjk ve?·
lclaarde zich niet tegen laatstve1·melde 
besllss·lng te voorzien (2). 

4° De verb?"elcing, op de voorzien·lng van 
de venlachte, van de besliss·lng van ve1·
oo1·deling over de publielce vordering 
heett niet de verb1·elcing van de dejini
tieve beslissing o·ve1· de vorde?"ing van 
een bttrgerlijke pa1·tij voo1· gevolg, ·wan
nee?· de verdachte zonder voo1·behoud 
veTklaarde zich niet tegen laatstvet·
melde beslissing te voorzien, daa1· der
gelijlce ve'l"lcla1"ing slechts lean ttitgelegd 
worden als een berusting in de dejini
tieve beslissing over de vordering van 
de b1trge1·lijlce paTtij die aldtts een einde 
stelt aan het geschiZ tussen die partij 
en fle verdachte (3). 

(UYTDEBROEOKS, T. PAUWELS.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 December 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Overwegende dat de voorziening en
kel gericht is tegen de beslissing over de 
publieke vordering : 

Over het tweecle miclclel : schending van 
de artikelen 97 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houclende Algemeen 

(1) Verbr., 6 Maart 1950 (Arr. Ve?·b1·., 1950, 
biz. 447; Bull. en PASIC., 1950, I, 475); 28 Mei 
1951 (A1-r. Ve1·br., 1951, biz. 557; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 648). 

(2) Zoals het aangetekend arrest erop wij·st, 
ware een voorziening van de verdachte tegen 
de niet-definitieve beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij niet ontvankelijk ge
weest (Wetb. strafv., art. 416) en zou deze 
naderhand het inleiden van een andere voor
ziening tegen dezelfcle beslissing verhinderd 

Reglement op de verkeerspolitie, :418, 419, 
420 van het Strafwetboek, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
geloof dat aan de akten dient gehecht, 
doordat het bestreden arrest, om aanleg
ger schuldig te verklaren aan de te zijnen 
laste gelegde misdrijven van onvrijwillige 
clocling en onvrijwillige lichamelijke let
sels, aangenomen heeft clat cleze een zijner 
verplichtingen veronachtzaamd heeft, wijl 
hij geen doeltreffencl richtingsteken heeft 
gebruikt om zijn rijbeweging aan te kon
digen, vaststaand verklarend, volgens het 
verslag van deskunclige Goetghebuer 
(bladzijde 5 van dit verslag) dat de door 
aanlegger gebruikte richtingaanwijzende 
pijl' tijclens de dag niet zichtbaar was, en 
derwijze het geloof miskennende dat client 
gehecht aan clit verslag, hetwelk die vast
stelling niet inhoudt, maar integendeel er
kent clat de richtingaanwijzende pijlen op 
aanleggers voertuig, alhoewel dergelijk 
toestel over het algemeen min clan de 
klassieke richting·aanwijzers de aandacht 
trekt, « nochtans aan de reglementaire be
palingen beantwoordt >>, wat dientenge~ 
volge insluit dat zij geclurende de dag 
zichtbaar zijn : 

Overwegende dat het schriftelijk bericht 
van cleskundige Goetghebuer, bladzijde 5, 
na erop . gewezen te hebben dat de richc 
tingaanwijzers van aanleggers .voertuig 
bestaan uit een eenvouclig staafje aan het 
uiteinde waarvan een ovaal buisje hangt 
met een aangestoken gloeilampje erin, en 
na aangenomen te hebben dat die richtings
aanwijzers cc over het algemeen min de 
aandacht » trekken dan de klassieke rich
tingsaanwijzers, niettemin besluit dat 'C'lie 
richtingsaanwijzers, zoals zij zijn, aan de 
reglementaire voorschriften voldoen; 

Overwegende, dienvolgens, dat het be
streclen arrest, door te beslissen, bij uit
clrukkelijke verwijzing naar bladzijde 5 
van voormeld bericht van deskundige Goet
ghebuer, clat het vaststaat clat de rich
tingsaanwijzer, waarvan Uytclebroecks ge
bruik zou gemaakt hebben, tijdens de dag 
niet zichtbaar was, aan de akte die dit 
bericht inhield een draagwijdte heeft ge
geven die het niet heeft en het geloof dat 
eraan verschuldigd is geschonden heeft; 

.Dat het middel gegrond is; 
Over het derde middel : schending- van 

hebben (Wetb. strafv., art. 438). Met te ver
klaren dat hij, in die stand van de rechtsple
ging, zich uiet tegen die beslissing voorziet, 
beperkt de verdachte zich er toe zich naar de 
wet te schikken en stelt hij geen einde aan het 
geschil dat tussen hein en de burgerlijke parti:i 
bestaat. 

(3) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1952, I, 549 
en 550). 
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de artikelen 31, 1 o en 2°, 33, 1 o en 2°, 36, 
4o, en 57, 1o en 2°, van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 1!!34 houdende Alge
meen Reglement op de verkeerspolitie, ge
wijzigd door de artikelen 3, 4, 5 en 8 van 
het besluit van de Regent dd. 18 October 
1946, 418, 419 en 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat, na vast
gesteld te hebben dat het geboden was dat 
aanlegger vooraleer een zwenking naar 
links uit te voeren zich er van verge
wiste, dat geen weggebruiker ter oorzake 
van zijn beweging in moeilijkheid, ja 
zelfs in gevaar zou verkeren, het bestre-

. den arrest heeft besloten dat aanlegger 
zijn rijbeweging onbehendig had uitge
voerd om reden, enerzijds, dat hij met de 
door beklaagde Pauwels begonnen rijbe
weging van voorbijsteking naar links geen 
rekening zou gehouden hebben, dan wan
neer dit voorsteken door hem,. naar be
weerd wordt, in acllt had moeten geno
men worden, en om reden, anderzijds, 
dat hij aanzienlijk vertraagd hebbende en 
naar links afgeweken zijnde bij het na
deren van de kruising, daarna in een 
schuine positie zou stilgehouden hebben op 
een plaats van het kruispunt die om
trent zijn voornemen kon misleiden en 
de rijbeweging van de motorrijder die 
hem volgde kon hinderen, en doordat het 
bestreden arrest dienvolgens aanlegger 
schuldig verklaard heeft aan de te zijnen 
laste gelegde betichtingen van onvrijwil
lige doding en onvrijwillige lichamelijkc 
letsels, dan wanneer de hiervoor aange
haalde feiten geen fouten konden uitma
ken in hoofde van laatstvermelde die, 
aan een splitsing, aansluiting of kruising 
links willende afslaan, de verplichting 
had, .na zoveel mogelijk naar links uit
geweken te zijn, eventueel stil te houden 
om de doorgang vrij te laten voor de weg
gebruikers die uit de tegenovergestelde 
richting kwamen en hun weg overeenkom
stig het reglement vervolgden, en 'het on
geoorloofde voorsteken naar links door de 
weggebrniker die hem volgde niet hoefde 
te voorzien : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat Uytdebroecks op een kruising 
of aansluiting zijn zwenking naar links 
onbehendig heeft uitgevoerd omdat hij 
vrijwel- stil heeft gehouden na op de rij
weg een schuine positie ingenomen te heb
ben en, zodoende, zich opgesteld heeft op 
een plaats van het kruispunt die om
trent zijn voornemen kon misleiden en 
de rijbeweging van de motorrijder die 
hem volgde kon hinderen; 

Overwegende dat die redenen de gevolg
trekking niet rechtvaardigen die het ar
rest eruit afleidt; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
niet bepaalt waarin aanlegger, door te 

handelen zoals hij deed, de yerplichtingen 
niet nageleefd heeft die de artikelen 31, 
2°, en 57, 2°, van de Wegcode hem opleg
den; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
in een volgende reden vaststelt dat de 
door de motorrijder Pauwels gepoogde rij
beweging, die aanlegger zou gehinderd heb
ben, een voorbijsteken naar links op een 
aansluiting of kruising was; maar dat 
het in gebreke blijft te wijzen op enige 
omstandiglleid waaruit kan afgeleid wor
den dat aanlegger zich eraan moest ver
wacllten dat <,Ie motorrijder hem op on
wettelijke wijze links zou -voorbijsteken 
(Wegcode, artikel 36, 4°, en 33, 2°); 

Dat het arrest het in het middel be
-cloeld artikel 97 van de Grondwet heeft 
geschonden; 

II. Aangaande de beslissingen gewezen 
over de vorderingen van de burgerlijke 
vartijen Pauwels en « Union nationale des 
mutualites socialistes ll; . 

Overwegende dat aanlegger in zijn akte 
van voorziening uitdrukkelijk verklaard 
heeft, << deze tot de strafvordering te be
perken ll; 

Overwegende dat die verklaring niet 
mag aangezien worden als een berusting 
ili de beslissing over de vordering van de 
burgerlijke partij Pauwels, die beslissing 
geen eindbeslissing zijnde in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; dat aanlegger niet ontvanke
lijk zou geweest zijn om zich thans tegen 
die beslissing te voorzien en dat hij door 
dergelijke voorziening in te steilen, een 
latere voorziening zou uitgesloten hebben 
(Wetboek van strafvordering, art. 438); 

Overwegende, dienvolgens, dat de ver
breking van de beslissing over de publieke 
vordering de verbreking medebrengt van 
de beslissing over de vordering van de 
butgerlijke partij Pauwels, welke beslis
sing het gevolg van de eerste is ; 

Doch overwegende dat de verklaring 
door aanlegger, zonder voorbehoud ge
daan, zich niet te voorzien tegen de eind
beslissing gewezen over de vordering van 
de burgerlijke partij << Union nationale 
des mutualites socialistes ll, aileen uitge
legd kan worden als een berusting in die 
over een geschil nopens private belangen 
gewezen beslissing; 

Dat er, dienvolgens, geen geschil meer 
te beslechten is tussen aanlegger en die 
burgerlijke partij ; 

Overwegende, wat de kosten betreft, dat 
aanlegger de veroordeling van de burger
lijke partij aanvraagt, niet aileen tot de 
kosten van de aanleg in verbreking maar 
ook tot de kosten van het vernietigd ar
rest; 

Overwegende dat het Hof -niet bevoegd 
is om te beslissen over de toekenning van 
de kosten betreffende de aanleg v66r de 
rechter over de grond ; 
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Overwegende dat aanlegger geen uit
gifte van het bestreden arrest heeft be
hoeven te lichten; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch aileen voor zoveel het 
uitspraak gedaan heeft over de vordering 
van het openbaar ministerie en van de 
burgerlijke partij Pauwels; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het Hof van be
roep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder Pauwels tot de kosten 
van de aanleg in verbreking; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

5 Mei 1952. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaguever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Delacroix. 

2" KAMER. - 5 Mei 1952 
VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF

ZAKEN. - VERHOOR VAN DE VERDACHTE IN 
ZI.JN VERWEERMIDDELEN. - BEWIJS. 

Het bewijs dat de verdachte in zijn ver
wee·rmiddelen gehoo1·d werd moet niet 
noodzalceUjlcerwijze 1tit het proces-ver
baal van de te1·echtzitting blijlcen; het 
volstaat dat het blijlct uit de door het 
pmces-ve1·baal van de terechtzitting niet 
teuenuesprolcen vermeldingen van het 
arrest (1). 

(ELOY, 1'. BES'l'UUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 190 en 210 van het W etboek 
van strafv01;dering, doordat, volgens het 
proces-verbaal van de terechtzitting, aan
legger in zijn_ verdediging niet gehoord 
werd: 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
de terechtzitting van het hof van beroep 
dd. 7 December 1951 vaststelt dat be
klaagde door de voorzitter werd onder
vraagd en bovenclien dat het onderzoek 
geschiedde overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 190 en 210 van het Wet
boek van strafvordering; 

(1) Raadpl. verbr., 6 Maart en 15 Mei 1950 
(Arr. Verb?-., 1950, biz. 437 en 575; Bull. en 
PASIC., 1950, l, 465 en 643). 

, Dat, anderzijds, het arrest vermeldt 
dat na de vordering van het openbaar mi
.nisterie « beklaagde in zijn verweermid
delen gehoord werd >> ; 

Overwegende dat die vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
en van het arrest welke elkaar aanvul
len, bewijzen dat de rechten van de ver
dediging niet geschonden werden; 

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

de artikelen 1317 en 1319 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest het geloof heeft miskend dat aan het 
proces-verbaal van de terechtzitting client 
gehecht, door vast te stellen dat beklaagde 
in zijn verweermiddelen gehoord wercl ; 

Overwegende dat nit het antwoord ge
geven op het eerste middel blijkt dat de 
vermeldingen van het arrest en van het 
proces-verbaal van de terechtzitting niet 
tegenstrijdig zijn, doch elkaar aanvul
len; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

5 Mei 1952. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever; 
H. Demoulin. - GeUjlcluidencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Mei 1952 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VERGISSING IN RET AANHA
LEN VAN DE TOEGEPASTE WETSBEPALING. -
WETTELIJKE BESLISSING. - GEEN REDEN TOT 
VERBREKING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT). - KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELL1NG. - ARREST DAT DE: 
INTERNERING VAN EEN ABNORMALE GELAST. -. 
VEREISTE OPENBAARHEID. 

1 o Wanneer cle doo1· een strat1·echtbanlf'i 
1titgespmken beslissing wettelijlc is, is 
cle ve1·gissinu in het aanhalen van de 
wetsbepaling wctarvan toepassing weni 
uemaalct ueen ·reclen ·tot ve1·1n"eking (2). 
(Wetb. strafv., art. 411 en 414.) 

2° De lcame1· van inbeschu.ld·ig'i.nustelUnu, 
cUe cle intenw1'inu van een abnonnale 
gelast, moet haar an·est in openbare te-

(2) Verbr., 26 September 1949 (A1·r. Ve1·b., 
1950, biz. 17; Bull. en PAsrc., 1950, I, 16). 
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rechtzitting uitspreken; de behandeling 
die het a1-rest voorafgaat moet slechts 
openbaa1· zijn indien de veTdachte het 
vraa{!t (1). (Wet van 9 April 1930, arti
kel 9; Grondwet, art. 97.) 

(SCHELLING.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 .Januari 1952 door de Kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
beslist << dat de raadkamer ten onrechte 
de duur van de internering op vijf jaar 
heeft vastgesteld JJ, dan wanneer de raad
kamer, die ten laste van aanlegger slechts 
feiten legde waarop correctionele straffen 
zijn gesteld, de wet juist toegepast heeft : 

Overwegende dat, in de vordering van 
de procureur des Konings van 18 Decem
ber 1951, het ten laste van aanlegger ge
legde feit A, aldus omschreven werd : 
« gepoogd te hebben een doding te plegen 
met het oogmerk om te doden en met voor
bedachte raad op de persoon van Joseph 
Schelling, zijn vader, het voornemen om 
de misdaad te plegen geopenbaard geweest 
zijnde door uitwendige daden, welke een 
begin van uitvoering van die misdaad uit
maken en welke aileen wegens omstandig
heden, onafhankelijk van de wil van de 
dader werdeu gestaakt of hun uitwerking 
hebben gemist Jl ; 

Dat op de in gemelde vordering bedoelde 
feiten B en 0 correctionele straffen zijn 
gesteld bij artikel 17 van de wet van 
3 .Januari 1933; 

Overwegende dat de raadkamer, de qua
lificatie van feit A wijzigende, beslist 
heeft dat dit feit het in de artikelen 328 
en 329 van het Strafwetboek omschreven 
wanbedrijf uitmaakt; 

Dat zij dienvolgens de duur van de in
ternering van aanlegger op vijf jaar heeft 
vastgesteld ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
daarentegen beslist dat het feit A « straf
baar is met dwangarbeid bij toepassing 
van de samengevoegde artikelen 3!13, 394, 
395, 51 en 52 van het Strafwetboek JJ en 
dientengevolge de duur van de internering 
op tien jaar be]Jaalt ; 

Dat de termijn van internering door de 
beroepen beschikking uitgesproken aldus 
door het bestreden arrest op tien jaar 
wordt gebracht, omdat de kamer van in
-beschuldigingstelling ten laste van aan
legger een feit legt dat als poging tot 
moord is omschreven en met dwang-

(1) Verbr., 8 Januari 1934 (Bull. en PAsic;:., 
:1934, I, 128, en de nota 1, blz. 129). 

VERBR., 1952. - 31 

arbeid wordt gestraft; waaruit volgt dat 
het middel niet gegrond is ; 

Over het tweede middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest ·vermeldt « dat 
de duur van de internering, krachtens ar
tikel 23 van de wet van 9 April 1930, op 
tien jaar moet vastgesteld worden JJ, dan 
wanneer het artikel 19 van die wet is dat 
de termijn van internering bepaalt : 

Overwegende dat, gelet op het feit A zo
als het door het bestreden arrest ten laste 
van aanlegger bewezen werd verklaard, de 
duur van de bij die beslissing gelaste in
ternering die is welke artikel 19 van de 
wet van 9 April 1930 in dergelijk geval 
bepaalt; 

Dat, dienvolgens, de vergissing in de 
aanhaling van de toegepaste wet geen 
aanleiding tot verbreking kan geven 
(Wetb. strafv., art. 4ll en 414) ; 

Over het derde middel : schending van 
attikel 9 van de wet van 9 April 1930, 
doordat de debatten niet in het openbaar 
geschiedden, dan wanneer aanlegger het 
recht had de openbaarheid van de debat
ten te verkrijgen; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 9 van de wet van 9 April1930, « indien 
de verdachte het vraagt, de raadkamer en 
de kamer van inbeschuldigingstelling zul
len bevelen dat de behandeling openbaar 
zal zijn JJ; 

Overwegende dat, enerzijds, uit geen 
stuk van de rechtspleging blijkt dat be
klaagde de openbaarheid van de debatten 
gevraagd heeft; dat, anderzijds, het be
streden arrest in openbare terechtzittii1g 
werd gewezen; 

Overwegende dienvolgens dat het middel 
niet kan aangenomen worden; 

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

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

5 Mei 1952. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijklttidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 Mei 1952 

VERKEER. -- AANRIJDING OP EEN KRUIS
PUNT. - VOORRANG HEBBENDE WEGGEBRUI
KER, DIE ONMOGELIJK KAN WORDEN GEZIEN 
DOOR DE WEGGEBRUIKER DIE VOORRANG VER
SOHULDIGD IS, YOORALEER DEZE ZICH OP RET 
KRUISPUNT IlEVINDT. - VONNIS DAT DEZE 
LAATSTE VOOR DE AANRIJDING VERANTWOORDE
LIJK STELT. - BESLISSING GESTEUND OP HET 
FElT DA1' DEZE WEGGEIJRUIKER NIET LANG-
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ZAAM GENOEG HET KRUISPUNT HEEFT GENA
DERD. - WETTELIJKE BESLISSING. 

Is wettelijk, het vonnis dat om de wegge
bntiker die voorrang ve1·schuld·igd is 
verantwoordelijk te verklaren voo1· een 
aandjding op een k1"Uispunt wanneer 
deze weggebntilcer, ingevolge de gesteld
heid van de plaats de weggebruilcer die 
voo1Tang heett niet leon zien, steunt op 
het feit dat de weggebr'ltike?· die voo?·
rang verschuldigd is, ingevolge de ge
steldheid van de plaats, het kntispwtt 
zeer langzaam had moeten nade1·en, en 
niet met de snelheid waa1·mede hij het 
voertuig bestmtrde. 

(DESCHAMPS, T. GRANDRY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Januari 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering is 
gericht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
die vordering verj aard heeft verklaard en 
aanlegger zonder kosten van de vervol
ging heeft ontslageii; 

Dat de voorziening aldus van belang 
ontbloot en dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen de 
beslissing over de vordering van de bur
gerlijke partij .Adele Grandry is gericht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt aan de burgerlijke 
partij provisioneel een som van 7.000 fr. 
toe te kennen, en, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, een deskundige aanstelt; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
die beschikking, ingesteld v66r de eind
beslissing, niet ontvankelijk is (Wetboek 
van strafvordering, art. 416) ; 

III. Voor zoveel de voorziening is ge
richt tegen de beslissing over de vorde
-ring van de burgerlijke partij Julien 
Schlabowsky, handelende in hoedanigheid 
van wettige beheerder van de gemeen
schap bestaande tussen hem en zijn echt
genote .Adele Grandry en tegen de beslis
sing over de vordering van de burgerlijke 
partij, << Caisse patronale du commerce et 
de l'industrie )) ; 

Over het mid del : schending van arti
kelen 1350, 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 97 van de Grondwet, 418 tot 420 van 
het Strafwetboek, 29, 42, 54 en 55 van het 
koninklijk besluit_ van 1 Februari 1934 op 
de v:erkeerspolitie, gewijzigd door ver-

scheidene bepalingen, doordat het bestre
den vonnis, zonder rekening te houden 
noch met de bekentenis van dame Grandry 
min of meer in het midden van de weg 
gereden te hebben en op het kruispunt 
naar links te hebben gezwenkt om achter 
aanleggers vrachtwagen door te rijden, 
noch met de verklaring op 4 December 
1950 door de verbalisant, onder eed afge
legd, waarbij hij het door hem opge
maakte plan bevestigde en de aanwezig
heid van een hoop steengruis op de rech
terzijde van de door dame Grandry ge
volgde weg aanduidde, noch met aanleg
gers conclusies waarin hij beweerde dat 
dame Grandry haar reglementaire plaats 
op de weg. niet innam, aanlegger voor 
het geheel verantwoordelijk verklaarde 
voor de aanrijding a) hem verwijtende 
de verkeersvoorrang van de weggebruiker 
die van rechts komt niet geeerbiedigd te 
hebben, ondanks de onmogelijkheid waar
in hij verkeerde deze te zien vooraleer 
hijzelf zich op het kruispunt bevond; b) 
oordelende dat hij zeer langzaam het 
krnispunt had moeten naderen en, des
noods zelfs had moeten stilhouden om er 
zich van te vergewissen dat geen wegge
brniker van rechts kwam aangereden, en 
hem terzelfder tijd als font aanrekenend 
op het kruispunt te zijn blijven stilstaan 
c) verklarende dat het recht op voorrang 
van dame Grandry op de gehele breedte 
van de rijweg mocht nitgeoefend worden; 
dat deze niet kon voorzien dat aanlegger 
op tijd zou blijven stilstaan en dat zij geen 
font heeft begaan, dan wanneer : a) aan
legger de verkeersvoorrang van clame 
Grandry, die hij onmogelijk kon ontwa
ren toen zij kwam aangereden, niet moest 
eerbiedigen zowel om reden van de ge
steldheid van de plaats als wegens haar 
onregelmatige positie op de door haar ge
volgde baan; b) men van geen voertnig
bestnurder, die ·met lage snelheid rijdt, 
mag eisen op elk onoverzichtelijk kruis
pnnt stil te houden om er zich van te ver
gewissen clat geen weggebrniker van rechts 
zou komen, noch hem terzelfder tijd mag 
verwijten, op gezegd krnispunt te zijn 
blijven staan, net op het ogenblik toen 
hij het rijwiel met hulpmotor van dame 
Grandry van de rechterzijcle zag aanko
men; c) dat het recht op voorrang van de 
van rechts komende weggebruiker niet 
volstrekt is en hem niet vrijstelt de door 

'de gesteldheid van de plaats en de omstan
cligheden geboden voorzorgsmaatregelen 
te nemen; dat het feit dat dame Grandry 
die een rijwiel met hulpmotor bestuurde, 
botste tegen de achterkant van aan
leggers vJ·achtwagen, welke op een kruis
punt stilstond, tot haar algehele of ge
deeltelijke verantwoordelijkheid aanlei
ding geeft : 

A. Voor zoveel het middel het vonnis be
strijdt waar het de verantwoordelijkheid 
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van het ongeval op aanlegger heeft ge
legd: 

Overwegende dat het middel het vonnis 
verwijt geen rekening gehouden te heb
ben met het feit dat verweerster Grandry 
zowel ten gevolge van de plaats welke zij 
op de openbare weg innam en de aanwe
zigheid van een hoop steengruis op de 
rechterzijde van de weg als ingevolge de 
gesteldheid van de plaats op het kruis
punt, voor aanlegger een hindernis uit
maakte die hij niet kon zien ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerster de verkeersvoor
rang genoot welke is toegekend aan de 
weggebruiker die van rechts komt, dat het 
hierop wijst dat << de onmogelijkheid 
waarin degene die de verkeersvoorrang 
verschuldigd is verkeert, de prioritaire 
weggebruiker te zien, v66rdat hij op het 
kruispunt is gekomen, in genen dele het 
principe van de voorrang te niet doet en 
hem die de voorrang is verschuldigd niet 
toelaat de doorgang voor de prioritaire 
weggebruiker af te snijden ll en dat «De
schamps - hier aanlegger - zeer lang
zaam het kruispunt had moeten naderen 
en, desnoods had moeten stilhouden om 
zich er van te vergewissen dat geen weg
gebruiker van rechts kwam ll, en ten 
slotte, « dat Deschamps, naar hij zelf 
heeft bekend, slechts is blijven staan toen 
hij met de vrachtwagen welke hij be
stuurde bijna gans op het kruispunt was 
gekomen ll; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uit die souvereine vaststellingen heeft 
kunnen afieiden dat het ten laste van 
aanlegger gelegde feit (verwondingen bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg) be
wezen was gebleven; 

B. Voor zoveel het middel het vonnis be
strijdt waar het beslist dat verweerster 
geen fout heeft begaan : 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis 
niet beslist dat het recht op verkeersvoor
rang van de weggebruiker die van rechts 
komt volstrekt is; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis aanneemt dat de burgerlijke partij, 
hoewel zij tegen de achterkant van aan
leggers vrachtwagen is gereden, geen 
schuld draagt omdat aanlegger enkel stil 
heeft gehouden nadat hij op onwettelijke 
wijze de do01·gang voor de burgerlijke 
partij had afgesneden, dit is, dat hij deze 
eerst tot een ontwijkingsmanoeuvre heeft 
gedwongen en daarna, door een ontijdig 
stilhouden, dit manoeun·e heeft tegenge
werkt; 

Overwegende dat, door uit deze vaststel
lingen af te leiden dat de burgerlijke 
partij geen fout heeft begaan, het vonnis 
geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden ; 

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

5 Mei 1952. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Aubry 
(van de Balie te Bergen) en Delii~ge (van 
de Balie te Charleroi). 

2" KAMER. 5 Mei.l952 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE 
VORDERING. - ARREST DAT AAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ SLECHTS EEN DEEL VAN HAAR 
EIS TOEKENT. - ARREST BIJ VERSTEK TEN 
OPZICHTE VAN DIE PARTIJ GEWEZEN. -
VOORZIENING VAN DE VERDACHTE VOOR RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN VERZET. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

W annee1· een an·est bij ve1·stelc ten op
zichte van de burge1·lijke pMtij gewezen 
vanwege deze voor verzet vatbaar is, 
omdat haar slechts een deel van haar eis 
wordt toegelcend, is de voorziening 
van de verdachte, ingesteld tegen de 
burgerUjlce pa1·tij gedu1·ende de termijn 
van verzet, niet ontvanlcelijlc (1). (Wetb. 
strafv., art. 416, wet van 9 Maart 1908, 
art. 3.) 

(WALTHERY, T. UNION DES DENTISTES 
ET STOMATOLOGISTES DE BELGIQUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

Overwegende dat de substanW~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vorde
ring van de burgerlijke partij, «Union des 
dentistes et stomatologistes de Belgique ll : 

Overwegende dat die beslissing bij ver
stek gewezen werd ten opzichte van de 
burgerlijke partij, wier eis slechts ge
deeltelijk werd ingewilligd; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld op 2 Februari 1952, v66r het ver
strijken van de termijn van verzet door 

(1) Verbr., 2 Juli 1951 (A7'1'. Verbr., 1951, 
blz. 650; Bull. en PASIC., 1951, I, 747). 
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de burgerlijke partij, niet ontvankelijk is 
(wet van 9 Maart 1908, artikel 3) ; 

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

5 Mei 1952. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux.- Gelijk
luidende oonolttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. 5 Mei 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ST.RAFZAKEN. - YOO.RZlENING DOOR DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. - MEMORIE GERICH'!' 'fO'l' 
DE GRH'FIE VAN DE RECHTBANK DIE DE BESTRE

·DEN· BESLISSING GEWEZEN HEEFT. - NEER
LEGGING NIET VASTGESTELD BINNEN DE TIEN DA
GEN VOLGENDE OP DEZE VAN DE VOORZIENING. -
1\'IEMORIE NIET ONTV ANKELIJK. 

Is n·iet ontvanlcelijk, de memorie do01· de 
bu1·geT!ijlce pa1·tij, aanlegste1· in veTbre
lcing, gerioht tot de griflie van . de 
1·eohtbank die de best?·eden beslissing 
gewezen heett, wanneer niet vastge
steld werd dat deze neerlegging ue
daan werd binnen (le termijn van tien 
dagen volgende op deze van de voo1·zie
ning en gebeul'lijk verlengd overeen
komstig a1·Ukel 7 van de wet van 22 Juli 
1927 (1). (Wetb. strafv., art. 422.) 

(PETIT, T. CRYNS.) 

AR.REST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Januari 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

Overwegende dat de voorziening door 
aanlegster in hoedanigheid van burger
lijke partij ingesteld, enkel tegen be
klaagde Emile Oryns gericht is; 

Overwegende dat het uit geen stuk van 
de procedure blijkt dat de neerlegging 
van de memorie tot staving van de voor
ziening, ter griffie van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik is geschied binnen 
de termijn gesteld bij artikel 422 van het 
Wetboek van strafvordering; dat daaruit 
volgt dat geen regelmatig voorgelegd mid
del bij het Hof aanhangig is ; 

Overwegende dat het Hof, op de voor
ziening van de burgerlijke partij, geen 
middel van ambtswege opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

(1) Verbr., 5 November 1951 en 25 Februari 
1952 (zie hager, biz. 107 en 329; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 116 en 377). 

ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

5 'Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. Daubresse. - GeUjlcluidende oonolu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 5 Mei 1952 

1° VERKEER. - AANSLUITING. - l'LAATS 
WAAR EEN DWARSVERBINDING Ul'l'LOOP1'. -
MAAKT EEN AANSLUITIN!} Ul1'. 

2° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 57, 2°. 
- WEGGEBRUIKER DIE ZIJN WEG VERVOLGT. 
- ZIN VAN DEZE BEWOORDINGEN. 

1 o JJ1 aalct een aanslu.iting ttit, in de zin 
van dit woord in de Wegoode, de plaats 
waar een dwa1·sverbinding tttssen de r··ij
wegen van eenzelfde openbare weg uit
loopt (2). 

2° De weggebruilce1· die zijn weg ve1·volgt, 
·is, in de zin van die bewoo1·dingen in 
artilcel 57, 2°, van de 'fVegoode, deze die 
zijn weg· ove1·eenkomstig het 1·eglement 
ve1·volgt, zonder een ve1·boden 1'ijbewe
ging ttit te voe1·en, zoals het links voor
bijsteken aan een aanslu-iting (3). 

(ZAJFMAN, T. MOULARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de eerste twee middelen : scherr
ding van de artikelen 36, 4°, en 57, 
2°, van het reglement op de verkeerspoli
tie, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
aanlegger een font heeft begaan, oorzaak 
van het ongeval, door naar links nit te 
wijken om een dwarsverbinding tussen de 
rijwegen van een openbare weg in te 
slaan, zonder zich vooraf er van te hebben 
vergewist dat hij zodoende de doorgang 
niet afsneed voor een andere weggebrui
ker die zijn weg vervolgde, dan wanneer 

(2) Verbr., 27 Maart 1950 (A1r. Verbr., 1950, 
blz. 496; Bull. en PAsrc., 1950, I, 535); nota 1 
onderaan verbr., 11 Juni 1951 (Arr. Ve1·br., 
1951, blz. 610; Bull. en PASIC., 1951, I, 705). 

(3) Verbr., 6 Maart 1950 (Arr. Ve1·br., 1950, 
blz.· 447; Bull. en PAsrc., 1950, I, 475); 15 Ja
nuari en 28 Mei 1951 (Ar1·. Yerbr., 1951, blz. 251 
en 557; B·ull. en PASIC., 1951, I, 300 en 648), 
alsook het arrest van 5 Mei 1952 (zie hager, 
hlz. 477; Bull. en PAsrc., 1952, I, 548). 
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de dwarsverbinding tussen de rijwegen 
van een openbare weg zelf een openbare 
weg uitmaakt welke met de wegen die 
zij verbindt een aansluiting vormt en 
dan wanneer een weggebruiker, die links 
voorbijsteekt ter hoogte van een aanslui
ting, niet als zijn weg vervolgend mag be
schouwd worden : 

Overwegende dat uit de bepalingen van 
de artikelen 50 en 51, 3°, van het regle
ment op de verkeerspolitie blijkt dat, tot 
regeling van het verkeer « aan de split
singen, aansluitingen of kruisinge:ri ll de 
dwarsverbindingen tussen de rijwegen 
van eenzelfde openbare weg als steeds se
cundaire wegen worden beschouwd ; 
dat daaruit volgt dat de plaats waar der
gelijke verbindingen met de rijwegen 
welke zij verbinden samenlopen, een aan
sluiting uitmaakt in de zin van arti
kel 36, 4°, van de Wegcode; 

Overwegende dat de weggebruiker die 
zijn weg vervolgt, in de zin van deze be
woordingen in artikel 57, 2°, van dezelfde 
code, degene is die zijn weg overeenkom
stig het reglement vervolgt, zonder een 
verboden rijbeweging uit te voeren; 

Overwegende dat volgens de vaststellin
gen van het bestreden arrest en .van het 
beroepen vonnis waarnaar het verwijst, 
het besproken ongeval zich -heeft voorge
daan op het ogenblik waarop aanlegger, 
door de burgerlijke partij gevolgd, naar 
links uitweek om een dwarsverbinding in 
te slaan; dat het arrest aanlegger niet 
verwijt de voorschriften van artikel 96 
van de Wegcode te hebben miskend; 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
die links ter hoogte van een aansluiting 
in overtreding van de voorschriften van 
artikel 36, 4° voorbijstak, niet als een 
weggebruiker die zijn weg vervolgt kon 
beschouwd worden ; 

Waaruit volgt dat door als enige fout, 
welke de inbreuk op artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek heeft doen ontstaan, 
ten laste van aanlegger het feit te leg
gen de verkeersvoorrang niet te hebben 
nageleefd welke aan de weggE'bruiker die 
zijn weg vervolgt door het verkeersregle
ment voorbehouden is, het bestreden ar
rest de in de middelen aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft ; 

En overwegende dat de verbreking van 
de beslissing gewE'zen over de publieke 
vordering de verbreking medebrengt van 
de beslissing gewezen over de vorderingen 
van de burgerlijke partijen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de burgerlijke partijen, echtge
noten Moulart-Marchal, tot de kosten; 

verwijst de zaak naar het.J!o;f ,v~n.beroep 
te Luik. 

5 Mei 1952. - 2e ll:amer. ~ Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H . .Anciaux Henry de Faveaux .. - Gelijlc
luidende oonolusie, H. Raoul · Hayoit de 
'L'ermicourt, eerste advocaat-generaal. _
Pleiters, H. Hendrickx (van de :aalie bij 
het Hof van beroep te Brussel). · 

2e KAMER. - 5 Mei 1952 
1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).

BESCHIKIGNG VAN VERWIJZING DIE EEN 011-
SCRRIJVING VAN RET FElT WEERT. - BE· 
SCHIKKING DIE, TE DIEN OPZICHTE, GEEN BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING 
UITMAAKT. - RECHTSMACRT VAN WIJZEN 
NIET GEBONDEN. 

2° REGELING V .AN RECHTSGEBIED. 
S•rRAFZAKEN. - BESCRIKKING VAN VERWIJ
ZING DIE TWEE MISDADEN CORRECTIONALI
SEERT. - RECHTSMACHT VAN WIJZEN DIE 
ZICH ONBEVOEGD VEBKLAART. - 0NBEVOEGD
REID RIEROP GESTEUND DAT DE UMSCRRIJVING 
DIE AAN RET EERSTE MISDRIJb' MOET GEGEVEN 
WORDEN DEZE IS VAN EEN MISDAAD DIE DOOR 
DE llAADKAMER NIET CORJlECTIONALISEERBAAR 
IS EN DAT DE TWEE MISDRIJVEN VERKNOCHT 
ZIJN. - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GE· 
WIJSDE GEGAAN. - REGELING VAN llECHTS
GE!liED. - JUIST SCHIJNENDE VASTSTELLINGEN 
VAN DE RECH'l'SMACH'l' VAN WIJZEN. - VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING BERALVE IN 
ZOVER 'ZIJ VOOR RE'J' TWEEDE MISDRIJF 
VERZACRTENDE OMSTANDIGHEDEN AANNEEMT.
VERZACHTENDE OMSTANDIGREDEN NIET GERAND
RAAFD WA'J' BETREFT DE MISDAAD DIE DOOR 
DE RAADKAMER NlE'l' ICON GECORRECTIONALI
SEERD WORDEN. - VERWIJZING NAAR DE KA· 
MER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING. 

1° De besohiklcing van verwijzing, die bij 
de l"echtsmacht van wijzen een jeit aan
hangig maalct, heejt noah het lcaralcter 
noah de gevolgen van een b~titenvel·vol
gingstelling wat bekett de omstandighe
den of de omsahrijving van het jeit 
dat zij weert en bindt dus. omtrent 
dat punt, de reahtsmacht van Wtjzen 
niet (1). (Stilzwijgende beslissing.) 

2° Wannee1· de l"aadlcamer, bij een in 
lc1·aoht van gewijsde gegane besohiklcing, 
de verdaahte naar de aorreationele 
reahtbanlc verwezen heett uit hoojde 
van twee misdaden, die zoals zij om
sahreven zijn door de 1·aadlcamer oorreo-

(1) Verbr., 10 Maart 1943 (Arr. Verbr., 1943, 
biz. 58; Bull. en PAsrc., 1943, I, 91); 8 Maart 
1948 (Ar1·. Verbr., 1948, blz. 138; Bull. en 
PAsrc., 1948, 1, 158); 28 Juni 1950 (A1-r. Verbr., 
1950, biz. 672; Bull. en PAsrc., 1950, I, 765). 
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tionaliseerbaar :<djn, en wanneer de 
rechtsm.acht van wijzen zich, bij een in 
Jcracht van gewijsde gegane beslissing, 
voor het geheel onbevoegd ve1·lclaard 
heeft, om.dat aan de ene zijde de om.
schrijving die aan een van de m.isdrij
ven d·ient te worden gegeven deze van 

. een m.isaaad is, dan doet het hot, bij 
hetwelk een verzoekschrift tot 1·egeling 
van rechstgebied aanhangig gem.aakt is, 
indien de vaststellingen van de rechts
m.acht van wijzen juist schijnen, de be
-schilcking van de 1·aadkarner te niet, 
oehalve in zover zij voor de door de 
rechtsm.acht van onderzoek voo1· C01Tec

-tionalisering vatbare rnisdaad het be-
staan van ve1·.zachtende omstandighe
den aangenornen heett (1) en verwijst 
het de zaalc naar de kam.er van inbe
schuldigingstelling. 

(PROCUREUR·GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. RENARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
de Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Brussel, op 19 Februari 1952 in
gediend; 

Overwegende dat de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 
bij beschikking van 5 December 1950, ver
klaard heeft dat er geen gronden tot ver
volging aanwezig waren ten laste van 
JulescDesire Renard, werkman, te Patu
-rages op 14 Juli 1918 geboren, wonende 
te Wasmes, Generaal Lemanstraat, 70, 
wegens de betichting van poging tot 
moord op de persoon van Georges Re
noirde en van Rose Daubie, maar be
klaagde mits aanneming van verzachtende 
omstandigheden naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen heeft verwezen, we
.gens dezelfde feiten, omschreven als vrij
willige slagen met voorbedachte raad, 
aan dezelfde personen toegebracht, met 
de omstandigheid dat uit de slagen of 
verwondingen hetzij een ongeneesbaar 
schijnende ziekte, hetzij een bestendige 
onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid, 
hetzij het verlies van het volle gebruik 
van een orgaan, hetzij een zware vermin
king is ontstaan ; 
· Overwegende dat, de Correctionele 
Rechtbank te Bergen bij vonnis dd. 9 No
vember 1951, beslist heeft dat de op de 

(1) Verbr., 18 November 1946 (A1-r. Ye1·br., 
1946, blz. 395; Bull. en PAsrc., 1946, I, 429, en 
de nota); 4 Juli 1949 (Arr. Ym·b1·., 1949, 
blz. 430; Bull. -en PAsrc., 1949, I, 495); 18 De
cember 1950 (Arr. Yerbr., 1951, blz. 206; Bull. 
en PAsiC., 1951, I, 252). 

Zie omtrent het feit dat, integendeel, het 
voordeel van de verzachtende omstandigheden 

persoon van Renoirde gepleegde feiten 
een poging tot moord uitmaken en dat, 
zij onbevoegd is om voor het geheel ken
nis er van te nemen daar gezegde feiten 
ondeelbaar met die gepleegd op de per
soon van Daubie verbonden zijn; 

Overwegencle dat, op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, het Hof 
van beroep te Brussel bij arrest van 
29 J anuari 1952, dit vonnis heeft beves
tigd, echter nacler bepalend dat de feiten 
gepleegd op de persoon van Rose Daubie, 
in de beschikking juist omschreven wer
den; 

Overwegende dat dit arrest en de be
schikking van de Raaclkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat hun tegenstrijdigheid tot een geschil 
van rechtsgebied heeft geleid hetwelk de 
gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende clat nit de rechtspleging 
schijnt te blijken dat het beklaagde ver
weten feit gepleegd op de persoon van 
Georges Renoirde, een poging tot moord 
uitmaakt en dat het hem ten laste gelegd 
feit gepleegd op de persoon van Rose Dau
bie, met het eerste feit verknocht is; 

Om die reclenen, h_et rechtsgebied rege
lend, vernietigt de beschikking op 5 De
cember 1950 verleend door cle Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, behalve voor zoveel zij aangaan
cle het feit gepleegd op Rose Daubie de 
qualificatie van poging tot moord ver
werpt en dat zij het bestaan van verzach
tende omstandigheden aanneemt betreffen
de hetzelfde feit; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van gezegde rechtbank en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigcle be
slissing ; verwijst de zaak naar de Kamer 
van inbeschulcligingstelling van het Hof 
van beroep te Brussel. 

5 Mei 1952. ---' 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Demoulin. - Gelijkluidende conctu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 Mei 1952 
1° HERZIENING. - VERNIETIGING VAN EEN 

DOOR DE MILITAIRE RECHTSMACHT UITGE-

aan de verdachte niet verworven blijft wat be
treft het misdrijf welk de raadkamer onbe
voegd waste correctionaliseren, verbr., 10 Maart 
1943 (A1·r. T'erbr., 1943, blz. 58; Bull. en PAsrc., 
1943, I, 91), 18 December 1950 hierboven ver
meld, evenals de nota 1 onderaan dit arrest 
(Bull. en PAsic., 1951, I, 253) en 1 October 1951 
(zie hoger, blz. 36; Bull. en PASIC., 1952, I, 39). 
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SPROKEN VEROORDELlNG. VERWlJZlNG 
NAAR RET MlLlTAlR GERECHTSROF. 

2° RECRTERLIJKE INRICRTING. -
SAMENSTELLlNG VAN RET MlLlTAlR GERECHTS
ROF. - INBREUK OP ARTlKEL 115 VAN RET 
STRAFWETBOEK. - GEPLEEGD VOOR 9 MEl 
1945. - RET MlLlTAlR GERECHTSROF DlENT 
TE WORDEN SAMENGESTELD OVEREENKOMSTIG 
DE ARTIKELEN 7 VAN DE RESLUITWET YAN 
26 MEl 1944 EN 5 VAN DE WET VAN 1 JUNl 
1949. - ZELFS WANNEER ZlJ KENNIS NEEM'f 
YAN EEN RECH'l'SPLEGING TOT HERZIENlNG. 

S0 RERZIENING. - VERNIETIGlNG VAN EEN 
VEROORDELlNG. - BEVOEGDHEID VAN RET ROF 
NAAR RETWELK DE ZAAK WORDT VERWEZEN. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID RIERUlT 
DAT DE REORTER EEN VASTSTELLING REEFT GE
DAAN, ZONDER EEN RlEROP BETREKKlNG REB
BEND VERWEERMIDDEL 'l'E BEANTWOORDEN. -
0YERBODIGE VASTSTELLlNG. - MIDDEL ZON
DER BELANG. 

1 o TVannem· het hof, ingevoZge een aan
vraa,g tot het·ziening, een door een miU
tait·e rechtsmaoht uitgesp1'0lcen vet·oor
deZing vernietigt, dient de venvijzing 
te worden geda,an niet naa1· het hot van 
assisen of naar het hof van beroep, 
maar weZ na,a,t· het miZitait· gereohts
hof (1). 

2° Het milita,il· gereohtshof dat kenn·is 
moet nemen va,n een inbreulc op arti
lceZ 115 van het Stmtwetboelc, gepleegd 
v66r 9 Mei 1945, dient te worden samen
gesteld ovet·eenlcomstig de artikelen 7 
van de besl7titwet van 26 Mei 1944 en 
5 van de wet van 1 Jttni 1949, zelfs 
wanneei· zij ingevoZge een t·echtspZeging 
tot herzien·in,q van deze inbreuk lcennis 
neemt. 

so H et hot naa1· hetweUc een za,alc door 
het H of va,n verbt·eking wet·d verwezen, 
na vernietiging van een veroordeling 
in,qevolge een aa,nvraag tot herziening, 
behoot·t binnen de perken vastgestelcZ 
doot· het 0-1-rest van verwijzing al de be
standdelen van cZe zaa,lc te beoot·cZelen, en 
is niet geboncZen cZoor het advies uitge
bracht door het hot van beroep v66r het 
an·est van 1jernief'iging noch door de 
vaststellingen van het vernietigd an·est. 

(1) l-lowel wanneer de vernietigde beslissing 
uitgin!l" van een krijgsraad (verbr., 21 Juni en 
4 October 1948, Ar1·. T' erbr., 1948, blz. 355 en 
455; Bull. en PAsrc., 1948, I, 400 en 526; 6 No
vember 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 122) 
als van het militair gerechtshof zelf (verbr., 
27 Ja~mari 1913, Bull. en PASic., 1913, I, 84; 
9 Jum 1947, A1"'1". Verb1·., 1947, blz. 195; Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 256; 21 Maart 1949, Bull. 
en PASIC., 1949, I, 211; 20 Juli 1951, Arr. 
Ve1·br., 1951, blz. 699; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 801). 

4° Is, bij ontstentenis, van beZang, niet ont
vanlcelijk het midcZeZ flat im·oept dat de 
reohter een vaststeUing heett gedaan, 
zondet· een hierop betrelclcing hebbend 

, verweet·micZdeZ van cZe belcZaagcZe te be
antwoot·den, wanneer deze vaststeUing 
ovet·bodig wa,s (2). 

(YANDERTAELEN, T. IlELGlSCHE STAAT [S] .) 

ARREST. 

RET ROF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 Februari 1952 door het mili
tair gerechtshof gewezen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 445 en 446 van het Wetboek 
van strafvordering, zoals zij vervangen 
werden door het enig artikel van de wet 
van 18 Juni 1894, inhoudende de rxe titel 
van het rue boek van het Wetboek van 
strafvordering, en van de artikelen 8 en 
97 van de Grondwet, doordat de straf- en 
burgerlijke veroordelingen ten laste van 
de aanleggers, behalve op zekere punten, 
bij het bestreden arrest werden beves
tigd welke door het militair gerechtshof, 
anders samengesteld, op 28 Maart 1947 
uitgesproken, en bij arrest van het Hof 
van verbreking van 20 Juli 1951 vernie
tigd werden, dan wanneer, als het Hof van 
verbreking, ten gevolge van een aanvraag 
tot herziening van de door een mili tair 
gerechtshof uitgesproken veroordelingen, 
deze vernietigt, aileen een hof van beroep 
opnieuw als rechtsmacht op verwijzing 
van de zaak kennis kan nemen, derwijze 
dat, in onderhavig geval, het militair ge
rechtshof hetwelk het bestreden arrest 
gewezen heeft en tot verplichting had zijn 
bevoegdheid na te gaan, zich onbevoegd 
had moe ten verklaren en dan wanneer, 
door zulks niet te doen, het de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden : 

Overwegende dat, gewis, naar luid 
van de artikelen 445 en 446 van het 
Wetboek , van strafvordering, gewijzigd 
door de wet van 18 Juni 1894, na vernie-

(2) Verbr., 20 Maart 1947 (A'''"· Ve1·b1·., 1947, 
biz. 91; Bull. en PASIC., 1947, I, 121) en 2 Juni 
1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 220). 

(3) In dezelfde zaak werden voorafgaande
lijk volgende arrest en gewezen, 31 J uli 1947 
(A>T. Yerbr., 1947, blz. 264; Bull. en PAsic., 
1947, I, 339); 24 April 1950 (Arr. Yerbr., 1950, 
blz. 527; Bull. en PAsiC., 1950, I, 575); 11 De
cember 1950 (A1"'1". Verbr., 1951, blz. 169; Bull. 
en PAsiC., 1951, I, 213) en 20 Juli 1951 (Arr. 
Ve1·br., 1951, biz. 699; Hull. en PASIC., 1951, 
I, 801). 
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tiging van een veroordeling van crimi
nele of correctionele aard, ten gevolge 
van een aanvraag tot herziening, de ver
wijzing van de zaak naar het hof van as
sisen moet gedaan worden, indien de ver
nietigde veroordeling of een der ver:n.ie
tigde veroordelingen door het hof van as
sisen uitgesproken werd, en naar het hof 
van beroep in de andere gevallen ; 

Overwegende dat, door als rechtsmacht 
op verwijzing het hof van beroep aan te 
duiden en door zodoende gedeeltelijk af 
te wijken van de regel van verwijzing 
naar een rechtsmacht van dezelfde aard 
als "degene die de vernietigde beslissing 
heeft gewezen (Wetboek van strafvorde
ring, artikel 427), de wetgever van 1894, 
de wil heeft uitgedrukt de zaak te ver
wijzen naar de hoogste rechtsmacht van 
wijzen die er kennis kan van nemen, en 
die, dienvolgens, in laatste aanleg zou be
slissen; 

Maar overwegende dat de zaken we}ke 
binnen de bevoegdheid van de militaire 
rechtscolleges vallen niet begrepen zijn 
onder die waarvan het hof van beroep 
kennis had kunnen nemen ; 

Dat dienvolgens, in de gevallen waarin 
de vernietigde veroordeling door een mili
tair rechtscollege gewezen were!, de ver
wijzing naar het hoogste militaire rechts
macht van wijzen moet geschieden, dit 
is naar het militair gerechtshof; 

Overwegende overigens dat de door de 
voorziening voorgestelde interpretatie ten 
gevolge zou hebben aan het hof van be
roep het berechten van misdaden op te 
dragen welke binnen de bevoegdheid van 
de militaire rechtscolleges vallen, en zo, 
artikelen 98 en 105 van de Grondwet te 
schenden luidens welke de misdaden 
slechts door het hof van assisen en, ge
beurlijk, door de militaire rechtscolleges 
mogen berecht worden; 

Dat het middel nam' recht faalt; 
Over het tweede middel : schending van 

de artikelen 445 en 446 van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals zij vervangen 
werden door het enig artikel van de wet 
van 18 Juni 1894, inhoudende de rxe titel 
van het rne boek van het Wetboek van 
strafvordering, 102, 103, 10-! en 105 der 
wet van 15 Juni 1899, bevattende titel II 
van llet Wetboek van strafrechtspleging 
voor het leger, 6 van de wet van 17 Sep
tember 1919, artikel 103bis van hetzelfde 
wetboek uitmakende, 7 van de besluitwet 
van 26 Mei 1944 betreffende de bevoegd
heid en de rechtspleging in zake misdaden 
en ·wanbedrijven tegen de veiligheid van 
cle Staat, en van de artikelen 8 en 97 van 
de Grondwet, .doordat, bij het bestreden 
arrest, het militair gerechtshof, eerste 
tijdelijke Fralise Kamer, de ten laste van 
aanleggers, door het militair gerechtshof, 
zesde tijdelijke Franse Kamer op 

28 Maart 1947 uitgesproken straf- en bur
gerlijke veroordelingen, behalve op zekere 
punten, heeft bevestigd, welke veroorde
lingen bij arrest van het Hof van verbre
king op 20 Juli 1951, voorlopig werden 
vernietigd, en daardoor vastgesteld heeft, 
dat het regelmatig samengesteld was, dan 
wanneer, al nam men zelfs de bevoegd
heid van het militair gerechtshof aan om 
als rechtsmacht op verwijzing van een 
zaak kennis te nemen, na vernietiging 
van de veroordelingen uitgesproken door 
een militair rechtscollege samengesteld 
overeenkomstig de besluitwet van 26 Mei 
1944, het nochtans het militair gerechts
hof, in zijn bestendige samenstelling zo
als bij de wet van 15 Juni 1899 opgelegd 
zou zijn, dat, aileen, als rechtsmacht op 
verwijzing van deze zaak kennis ver
mocht te nemen 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, om kennis te nemen van op arti
kel 115 van het Strawetboek v66r 9 Mei 
1945 gepleegde inbreuken, overeenkomstig 
de artikelen 7 van de besluitwet van 
26 Mei 1944 en 5 van de wet van 1 Juni 
1949 behoort samengesteld te zijn; 

Dat het dus overeenkomstig deze wets
bepalingen samengesteld moest zijn om 
over de ten laste van Antoine-Henri Van
dertaelen, en van Antoine-Marie Vander
taelen gelegde feiten uitspraak te doen, 
feiten welke een inbreuk uitmaken op ar
tikel 115 van het Strafwetboek, gepleegd 
tussen 1 Juni 1940 en 1 September 1944; 

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

de artikelen 115 en inzonderheid 115, 1 o 

en 4°, van paragraaf 2, van het Strafwet
boek, zoals het gewijzigd werd door de 
besluitwet van 25 Mei 1945, 447 van het 
vVetboek van strafvordering, zoals het 
vervangen werd door het enig artikel van 
de wet van 18 Juni 1894, inhoudende de 
rxe titel van het IIIe boek van het Wet
boek van strafvordering, 71 van het Straf
wetboek, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 

· Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grond- · 
wet, doordat het bestreden arrest, de 
door het arrest van het militair gerechts
hof dd. 28 Maart 1947 ten laste van aan
leggers uitgesproken strafveroordelingen 
lleeft bevestigd, behalve wat de ver
beurdl'erklaringen aangaat, om reden dat 
de sclmldige bedrijvigheid van aanleg
gers, aanvankelijk gerechtvaardigd door 
een opeising, daarna vrijwillig zou ge
worden zijn, zoals bewezen is door de 
aan hun onderneming gegeven uitbrei
ding, het opvoeren van hun zaken 
en de gedienstigheid waarvan zij ten 
opzichte van de vijand zouden blijk 
gegeven hebben, dan wanneer het arrest 
van het Hof van beroep te Brussel, dat 
door het Hof met het aan de beslissing 
voorafgaand onderzoek over het verzoek 
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ener herziening werd gelast, vaststelt dat 
de prestaties in voordeel van de vijand, 
door de werkhuizen Vandertaelen uitge
voerd, welke over twee perioden lopen, 
het voorwerp van opeising hebben uitge
maakt, dan wanneer het arrest van het 
militair gerechtshof van 28 Maart 1947 
vaststelt dat de door aanleggers uitge
voerde vergrotingswerken in hun inrich
ting, tijdens de onderbreking van het 
werk voor de Duitsers werden gedaan, 
en ten slotte, dan wanneer de zoon Van
dertaelen bij v66r het hof op verwijzing 
regelmatig genomen conclusies deed gel
den, dat, zo hij bet personeel tijdens de 
bezetting had vermeerderd, dit geschiedde 
om aan de werklieden een dienst te be
wijzen, door ze aan arbeid in Duitsland 
te doen ontsnappen, dan wanneer hun be
zoldiging door de vijand werd uitbetaald, 
dan wanneer met de vergroting van de 
werkhuizen tijdens de oorlog, reeds een 
aanvang werd gemaakt geruime tijd v6or 
de bezetting, en de voleindiging verwezen
lijkt werd tijdens de periode waarin het 
werkhuis voor de vijand geen prestaties 
uitvoerde, en tenslotte dan wanneer van 
het ogenblik af dat er opeising be
stond, bet van weinig belang voorkomt 
dat de winsten vermeerderden, derwijze 
dat door te beslissen zoals het deed, het 
bestreden arrest het geloof heeft miskend 
dat diende gebecht aan de vaststellingen 
vervat zowel in bet arrest van het hof 
van beroep belast met het aan de her
ziening voorafgaand onderzoek als in het 
arrest van het militair gerecbtshof van 
28 Maart 1947, dan wanneer bet hof op 
verwijzing als opdracht had, niet het on
derzoek van de zaak te herbeginnen, maar 
eenvoudig de door de aanvragers der 
herziening beweerde feitelijke vergissing 
en de veroordelingen die het gevolg daar
van zijn geweest, te herstellen, en min
stens de door aanleggers regelmatig geno
men conclusies niet beantwoord heeft; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat bet aan de recbter op 

verwijzing beboorde, binnen de perken 
vastgesteld door het arrest van verwij
zing, al de bestanddelen van de zaak op
nieuw te beoordelen, met inbegrip van de 
feiten en omstandigheden op grond waar
van lle aanvraag tot herziening werd aan-
genomen; .. 

Dat hij in dit onderzoek niet gebonden 
was door het advies op 30 Mei 1951 uitge
brecht door het Hof van beroep te Brus
sel, dat aileen gelast was na te gaan of 
de feiten en omstandigheden aangevoerd 
tot staving van de aanvraag tot herziening 
genoegzaam afdoende scbenen om aanlei
ding te geven tot herziening, dit.is tot een 
nieuw onderzoek van de zaak door de 
recbtsmacht van wijzen, noch door de 
vaststellingen vervat in het door het mili-

tair gerechtshof op 28 Maart 1947 gewe
zen arrest hetwelk aan herziening onder
worpen is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt « dat de bestanddelen van de 
zaak bewijzen dat, verre van in de onmo
gelijkbeid verkeerd te hebben zich aan de 
gevolgen van de ingeroepen opeising te 
onttrekken, de beklaagden vanaf het be
gin van de bezetting zich welwillend ten 
dienste van de vijand bebben gesteld; dat 
in de loop van de maand Augustus 1940, 
wanneer hij reeds het voorwerp van een 
opeising was of beweerde te zijn, de zoon 
Vandertaelen, een aanpalend onroerend 
goed gekocht beeft, en bovendien later nog 
een aanpalende grond, ten einde de werk
lmizen. en inricbtingen te vergroten; dat 
deze vergrotingen werkelijk uitgevoerd 
werden; dat de beklaagden ervan bewust 
waren dat zij aan de vijand hulp voor de 
voortzetting van de oorlog verleenden » ; 

Overwegende dat het arrest alzo een 
passend antwoord geeft op de tweede en 
de derde in het rniddel aangehaalde ver
weergronden; 

Overwegende dat het arrest daarenbo
ven, gewis, hierop wijst dat « het aan
tal tewerkgestelde arbeiders in de ga
rage van de beklaagden van vijftien v66r 
de oorlog, tijdens ·de vijandelijke bezet
ting tot zestig ongeveer is aangegroeid ll, 
zonder bet bij conclusies aangevoerd ver
weermiddel te beantwoorden, dat deze 
vermeerdering enkel in het belang van de 
werklieden was geschied; 

Overwegende echter dat de andere hier
voren vermelde vaststellingen van het ar
rest de veroordeling uitgesproken wegens 
inbreuk op artikel 115, paragraaf 2, 1 o en 
4°, van bet Strafwetboek wettelijk recht
vaardigen ; 

Dat het middel, voor zoveel het opkomt 
tegen de vaststellingen dat de beklaagden 
het aantal werklieden vergroot hebben, te
gen een overbodige vaststelling is gericht, 
en dienvolgens, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Waaruit volgt dat geen van de onderde
len van het middel kan aangenomen wor
den; 

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

II. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen. de over de vordering van de 
burgerlijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich toe beperkt akte te verlenen aan 
de burgerlijke partij dat zij verklaart af
stand te doen van haar vordering, en ze 
te veroordelen tot de kosten van het ge-
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ding tot herziening welke de burgerlijke 
vordering betreffen; 

Dat de voorzieningen, dienvolgens, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn; 

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

5 Mei 1952. - 26 kamer. - l' ooTzitteT, 
H. Wouters, voorzitter. - TTeTslaggeve1·, 
H. Daubresse. - Gelijkluiclende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Delu
croix. 

26 KAMER. - 5 Mei 1952 

BESOHEJRMING VAN DEl MAATSOHAP
PI.T 'l'EJGEN DEl ABNORMALEJN (WET 
TOT). - TERBESOHillKINGSTELLING VAN DE 
REGERING VAN DE REOIDIVISTEN EN GEWOONTE
MISDADIGERS. - GEVALLEN WAARIN DE MAAT
REGEL NIET DOOR DE WET WORDT VOORGE
SOHREVEN. - VERPLICHTING VOOR DE REOH
'.rER DE BEWEEGREDENEN VAN DE BESLISSING 
'l'E OMSCHRI.TVEN. 

De beslissing clie de teTbeschikkingstelling 
van de 1·egering van een verooTdeelde 
gelast, in· een geval waaTin die maat
re.qel niet doo1· de wet wordt voorge
schreven, moet de bevolen maatregel 
door aan het behandelde geval eigen 
motieven 1·echtvaanligen (1). (Wet van 
9 April1930, art. 25 en 26.) 

(SERVAIS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het 'middel van ambtswege : scherr
ding van artikel 26 van de wet van 9 April 
1930, doordat de bestreden beslissing de 
terbeschikkingstelling van de regering van 
de veroordeelde voor een termijn van vijf 
jaar na afloop van zijn struf heeft gelast, 
zonder de beweegredenen van die beslis
sing te bepalen, zich er toe beperkend het 
bestaan van de wettelijke voorwaarden 
vast te stellen welke aanleiding geven tot 
de facultatieve toepassing van gezegde 
maatregel : 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
arrest, cc uit de bij het dossier van onder
havige vervolging gevoegde rechtsplegin
gen, blijkt dat beklaagde, sedert vijftien 
jaar, drie inbreuken heeft gepleegd, welke 

(1) Verbr., 26 November 1951 (zie hager, 
blz. 147; Bull. en PAsrc., 1952, I, 164). 

elk een correctionele gevangenisstraf van 
zes maanden voor gevolg hadden; dat hij 
zodoende blijk heeft gegeven van een aan
houdende neiging tot wetsovertreding, zo
dat de maatregel tot bescherming der 
maatschappij bedoeld bij artikel 25 der 
gezegde wet op hem dient toegepast >> ; 

Overwegende dat de rechter die de fa
cultatieve maatregel van de terbeschik
kingstelling van de regering, ingesteld 
door de artikelen 25 en 26 van de wet van 
9 April 1930, op de veroordeelde toepast, 
niet aileen de vereniging van de wette
lijke voorwaarden moet vaststellen, maar 
zijn beslissing nog door aan het behan
delde geval eigen motieven moet recht
vaardigen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
c1ispositief van het bestreden arrest, het
welk dit laatste vereiste niet nagekomen 
heeft, niet wettelijk gerechtvaardigd is en 
de in het middel bedoelde wetsbepaling 
heeft geschonden ; · 

Overwegende dat de terbeschikkingstel
ling van de regering met de uitgesproken 
straf een ondeelbaar geheel uitmaakt; 

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

5 Mei 1952. - 26 kamer. - Yoorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Yerslaggever, 
H. Demoulin. - Gelijkluidende conolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 6 Mei 1952 

to INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AFTREKBARE BE
DRIJFSLASTEN. - AFSOHRIJVINGEN. - No
TARIEEL PROTOCOL DOOR EEN NOTARIS AAN ZIJN 
OPVOLGER AFGESTAAN. - BEDRIJFSACTIVITEIT 
VAN DE OVERNEMENDE NOTARIS. - VREEMD 
AAN DE MINDERWAARDE VAN HET OVERGEDRA
GEN PROTOCOL EN BIJGEVOLG VAN DE AFSOHRIJ
VING.· 

2o INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
BEDRIJFSBELASTING. AFTREKBARE BE
DRIJFSLASTEN. - AFSOHRIJVINGEN.,- BE
REKENING. - 0PDRAOHT VAN DE REOHTER : 
NAGAAN OF DE BEWEERDE AFSCHRIJVINGEN 
SAMENGAAN MET EEN WAARDEVERMINDERING, 
WELKE ZICH GEDURENDE DE BELASTBARE TIJD 
WERKELIJK VOORDEED. 

1 o De uitslag ivan de bedrijfsaotiviteit van 
de notaris, ovm·nemer van de minuten 
van zijn voorgange1·, is vreemd aan de 
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event~wle waardevermindedng van het 
overged1·agen p1•otoool, tot het sohatten 
van de afsoh1'ijvingen van de 1·oerende 
voon,verpen dienende tot het ttitoefenen 
van het bedrijf (1). (Samengeschakelde 

· wetten betreffende de inkomstenbelas-
tingen, art. 26, par. 2, 4°.) . 

'2o Tot het be1·e1cenen van de afschrijvin
_qen ten titel van attrekba1·e lasten van 
de bed1'ijfsinkomsten, heett de reohter 
tot opd1·aoht na te gaan of de doo1· de 
belastingsplichtige ingeroepen afsolwij
vingen samengaan met een waardever
mindering, welke zioh gedurende de be
last bare tijd we1'7celijk voordeed. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, par. 2, 
40,) 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over de eerste twee middelen te zamen : 
het eerste, schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het arrest, om te 
bewijzen dat de waarde van het aan aan
legger overgeclragen protocol niet vermin
clerd is, de aan de eigendom van bewust 
protocol verbonden clientele verwart met 
de clientele welke de overnemende notaris 
door zijn eigen werk heeft verworven, en 
doordat het arrest achtereenvolgens ver
klaart clat gans de waarde van het pro
tocol haar om·sprong heeft in de daaraan 
verbonden clientele en clat het aankopen 
van hetzel_ve geen beroepshandeling uit
maakt; het tweede, schending van arti
kelen 25, 26 van de samengeschakelde wet
ten en 97 van de Grondwet, doorclat het 
arrest de afschrijving van de aankoop
prijs van het protocol weigert om reden 
dat deze aankoop een kapitaalbelegging 
uitmaakt, clan wanneer die ·hoedanigheid 
geenszins de hoedanigheid van bedrijfs
uitgave evenmin als de afschrijvingsmo
gelijkheid uitsluit, en doordat het alTest 
de afschrijving weigert onder het voor
wendsel dat de weclerverkoopprijs van het 
protocol van belasting zal vrij zijn, dan 
wanneer deze beschouwing ten aanzien 
van artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten als zodanig niet ter zake dienencl 
is : 

Overweg·encle dat de aan de rechter 
over de grond onclerworpen vraag deze 

(1) Betreffende de aatd van de sommen door 
een notaris van zijn winsten afgetrokken als 
zijnde door hem aan zijn voorganger betaald 
tot aanzuivering van de schuld tegenover deze 

was of, zoals aanlegger staande houdt, de 
betaling, welke een notaris verricht om 
de minuten van zijn voorganger over te 
nem{m, aanleiding kan geven tot de af
schrijvingen waarvan gewag in artikel 26, 
paragraaf 2, 4°, van de samengeschake~de 
wetten betreffende· de inkomsten belastm
gen; 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
zonder te betwisten dat het protocol van 
een notaris mag begrepen worden in het 
materieel en de roerencle voorwerpen 
waarvan in die bepaling sprake, noch dat 

·het tot de uitoefening van het beroep 
client, het afschrijven van de prijs van 
dit protocol weigert, om de reden dat het 
niet is bewezen dat de waarde er van 
daalt, de omstancligheid in acht genomen 
dat « indien die waarde in de loop der 
jaren vermindert, het protocol door de 
eigen bedrijvigheid van de overnemende 
notaris weder aangroeit >>; 

Overwegende dat bij het louter aanha
len van dergelijk motief de tegenstrijd~g
heid en dubbelzinnigheid er van onmld
clellijk blijkt; dat het uit een verwarring 
spruit tussen de waarde van d~ clHlnteel 
verbonden aan het overgeclragen protocol, 
fie enige waarde waarvan de verminclering 
wordt ingeroepen, en de opbrengst van de 
beroepsbedrijvigheid van de overnemer; 

Dat deze dubbelzinnigheid en deze te
genstrijdigheid in de redenen met het ont

. breken daarvan gelijkstaan; 
Overwegende dat de andere door het ar

rest ingeroepen beschouwingen evenmin 
het dispositief rechtvaardigen; dat het tot 
de . oplossing van het geschil onverschillig 
is dat zoals het arrest het verklaart, het 
aankopen van een protocol « een kapitaal
belegging, een in een maal voor een onbe· 
paald aantal jaren verrichte inleg » uit
maakt, en geenszins << een tijdens de be
lastbare tijcl gedane bedrijfsuitgave », en 
dat de aan de aankopende notaris be
taalcle prijs van belasting zal vrij blijven 
wanneer hij zijn minuten weder zal ver
kopen; 

Overwegencle inderdaad dat, indien men 
aanneemt dat het notarieel protocol deel 
uitmaakt van de waarden waarvan bij 
artikel 26, paragraaf 2, 4°, van de samen
geschakelcle wetten het afschrijven is toe
gestaan - welke veronderstelling in het 
arrest in aan-:nerking wordt genomen -
de rol van de rechter over de grond er 
zich toe beperkt .na te gaan of de door de 
belastingplichtige ingeroepen afschrijvin
gen overeenstemmen met een waardever
minclering welke zich gedurende de belast
bare tijd werkelijk heeft voorgedaan; 

aangegaan wegens het overdragen van een no
tarieel protocol, zie verbr ., 5 December 1950 
(Arr. Verb1·., 1951, blz. 162; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 205). 
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Dat het bestreden arrest, wijl het dit 
vraagstuk niet heeft onderzocht, zijn be
slissing niet wettelijk met redenen om
kleed heeft ; 

Om die redenen, zonder dat er grand zij 
om de andere middelen te beantwoorden, 
verbreekt het bestreden arrest; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt de Staat 
tot de kosten van de aanleg in verbreking, 
alsmede tot de kosten van de uitgifte van 
het bestreden arrest ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

6 Mei 1952. - 2• kamer. - VoorzUter 
en verslaggever, H. Smetrijns, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcltt·idende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 6 Mei 1952 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET Hm' VAN BEROEP. -BE
ROEP INGESTELD DOOR VERSCHILLENDE RECHT
VERKRIJGENDEN VAN EEN OVERLEDEN BELAS
TINGSPLICHTIGE BETREFFENDE EEN AANSLAG DIE 
TEN LASTE VAN HUN RECHTSVOORGANGER TEN 
KOHIERE WERD GEBRACHT. - 0NDEELBAAR
HEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. :._ 
VOORZIENING GERICHT TEGEN RET ARREST DAT 
UITSl'RAAK DOET OVER HE'f BEROEP VAN VER
SCHILLENDE RECHTVERKRI.TGENDEN TEGEN DE 
AANSLAG VAN HUN OVERLEDEN RECHTSVOOR
GANGER, - VOORZIENING SLECHTS AAN EEN 
VAN HEN BETEKEND. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o De betwisUng, doo1· hot bemep van ver
schiUende 1·echtverkrijgenden van een 
ovededen belastingsplichtige voor het 
hot vnn beroep gebl"ncht, bet1·etJende de 
geld·igheid vnn cle ten laste vnn hun 
rechtsvoorgcmger ten kohiere geb1·achte 
annslagen -moet op identieke wijze ten 
opzichte vnn al de pa1·tijen worden op
gelost; zij is aldtts oncleelbaa1·. 

2° W nnnee·r ve1·schillende 1·echtve1·k1·ij gen
den van een overleden belastingsplich
tige tegen de annslag in de belasting 
op de inlcomsten van httn rechtsvoor
gange·r beroep hebben ingesteld en dat 
cle voo·rzien·ing geTicht tegen het arrest, 
dat ove-r htm beroep ttitspraak cloet, 
slechts aan een van hen werd bete
kend, heett het geb1·ek aan betekening 
aan de ande1·en, om ?'eden van de on
deelbaarheid van de zaalc, de ve1·wer-

ping van de voorziening tegenover de 
eerste voor gevolg (I). 

(BELGIBCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN 
T. DUFRENNOIS EN ANDEREN.) ' 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Mei 1951 door · het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid nit het feit dat de voorzie
ning betekend . werd aan slechts een der 
partijen die v66r de rechter over de grond 
in het geding waren betrokken : -

Overwegende dat de v66r het hof van, 
beroep betwiste aanslagen op het kohier 
werden gebracht ten name van « Fran!;ois 
Mommens, de nalatenschap JJ; dat bedoeld 
beroep werd ingesteld door Clara Dufren
nois, weduwe ·~Iommens, en door Jean 
Mommens, handelende als rechtverkrij
genden van wijlen Fran!;ois Mommens, ten 
opzichte van welke eisers het bestreden 
arrest uitspraak heeft gedaan, onder meer, 
door hen tot twee zesde van de kosten te 
veroordelen; · 

Overwegende dat de voorziening in ver
breking op 19 Juni 1951 aileen aan Clara 
Dufrennois, weduwe Fran!;ois Mommens, 
werd betekend; dat geen exploot ten be
wijze van zodanige betekening aan Jean 
Mommens ter griflie werd nedergelegd ; 

Overwegende dat de rechtspleging in 
verbreking van open bare orde is; dat 
krachtens artikell4 van de wet van 6 Sep
tember 1895, het verzoekschrift tot ver
breking, vooraleer ter griflie van het hof 
van beroep te worden nedergelegd, op 
straf van verval, aan de verweerder dient 
te worden betekend ; 

Overwegende dat de betwisting v66r 
de rechter over de grond over een vraag
punt liep betreffende de geldigheid van 
de ten laste van de rechtsvoorganger van 
verweerders op het kohier gebrachte aan
slagen, dat op identieke wijze ten op
zichte van alle partijen in het geding be
iloorde te worden beslecht; 

Overwegende dat, vermits de zaak on
deelbaar is, de onregelmatigheid van de 
voorziening ten aanzien van Jean Mom
mens, de verwerping er van voor het ge
heel voor gevolg heeft; 

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

6 Mei 1952. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. 

(1) Zie verbr., 28 Maart en 16 Mei 1935 (Bull. 
en PAsrc., 1935, I, 205 en 249) ; 3 December 1936 
(ibid., 1936, I, 438); 28 Januari 1937 (ibid., 
1937, I, 40) ; 4 Februari 1939 (ibid., 1939, I, 71). 
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- Gelijkl~tidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 6 Mei 1952 
~ INKOMSTENBELASTINGEN. 

WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRA'l'IE VAN HET 
AANGEGEVEN INKOMSTENCIJFER. - TEKENEN 
OF INDICIEN VAN WELSTAND. - UITGAVEN 
VOOR HET GEZIN. - UITGAVEN DIE DE SOM
MEN NIET OVERSCHRIJDEN NODIG TOT HET AAN
KOPEN VAN VOORWERPEN VOOR HET NORMAAL 
VERBRUIK, - UITGAVEN DIE EVENWEL TEKE
NEN OF INDICIEN VAN WELSTAND KUNNEN UIT
MAKEN. 

2° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - DE BE
LASTBARE GRONDSLAG MOE'l' DE UITGAVEN VOOR 
HET GEZIN BEGRIJPEN, OOK INDIEN DEZE AL 
DAN NIET DE NODIGE UlTGAVEN OVERSCHRIJDEN 
TO'!' HET AANKOPEN VAN VOORWERPEN VOOR 
RET NORMAAL VERBRUIK. 

So INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HE'l' 
AANGEGEVEN INKOMSTENCIJFER. - TEKENEN 
OF INDICIEN VAN WELS'l'AND. - VASTSTEL
LINGEN LOPENDE OVER EEN ONONDERBROKEN 
REEKS DIENSTJAREN. - PROCEDURE DIE HET 
GRONDWETTELIJK PRINCIPE VAN DE EENJARIG
HEID VAN DE BELASTINGEN NIET SCHENDT. -
TEKENEN OF INDICIEN DIE WETTELIJK DOOR 
DE ADMINISTRATIE MOGEN INGEROEPEN WOR
DEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HET 
AANGEGEVEN INKOMSTENCIJFER. - TEKENEN 
OF INDICIEN VAN WELSTAND. - VASTSTELLIN
GEN LOPENDE OVER EEN ONONDERBROKEN REEKS 
DIENSTJAREN. - JAARLIJKSE AANGIFTEN DIE 
EEN VOOR'fDURENDE EN REGELMATIGE BEROEPS
BEDRI.JVIGHEID LATEN BLIJKEN. - TEKENEN 
OF INDICIEN DIE LATEN VERMOEDEN DAT DE 
NIET AANGEGEVEN INKOMSTEN IN EEN GELIJKE 
MA'fE WERDEN BEHAALD IN DE LOOP VAN ELK 
DER JAREN DIE MET DE IN AANMERKING GENO
MEN D!ENST.JAREN OVEREENSTEMMEN. 

5° INKOMSTENBELASTING EN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HE'l' 
AANGEGEVEN INKOMSTENCIJFER. - DEEL DER 
NIET AANGEGEVEN INKOMSTEN. - DEEL DAT 
MAG WORDEN V ASTGESTELD NAAR FEITELI.JKE 
VERMOEDENS EN NAAR GELANG DE INDICIEN VAN 
EEN HOGERE WELSTAND. 

1 o De ~titgaven door de belastingplichtige 
gedaan voor zijn onrte1·houd en voor dit 

(1) Verbr., 25 September en 6 November 1951 
(zie hoger, blz. 24 en 110; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 25 en 120); 4 Maart 1952 (zie hoger, blz. 362; 
B"ll. en PASIC., 1952, I, 412). 

van zijn gezin kunnen telcenen of indi
cien uitmalcen van een hogere g1·aad van 
welstand f],an ~tit zijn aangegeven in
lcomsten bl'ijlct, telcenen of indicii:in 
waarop de administratie tot het wijzi
gen van het aangegeven inlcomstencijfer 
gerechtigd is te steunen, oolc indien die 
uitgaven al dan niet de sommen ovel·
schrijden nodig tot het a.anlcopen van 
voorwm·pen tot no1·maal verbruik (1), 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 55.) 

2° De belastbare grondslag van de emti·a
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
emceptionele inlcomsten moet de uitgaven 
van hf?.t gezin begrijpen, oolc indien deze 
al dan niet de sommen overschdjden no
dig tot het aanlcopen van voorwerpen 
tot het normaal ve1·bntilc, in acht ne
mende dat de inlcomsten, die de venno
,qensacm·essen mogelijlc maalcten, niet de 
enige zijn die aan de belasting onderwor
pen zijn (2) . 

so Het grondwettelijk principe van de een
jarigheid van de belastingen verhindert 
niet dat telcenen of indicii:in in aanmel·
lc·ing lcunnen wm·den genomen waantit 
een hogere graad van welstand blijkt 
dan ttit de aangegeven inkomsten, wan
neer deze spntiten uit vaststellingen lo
pende over een ononderbmken 1·eelcs 
dienstjaren waarove1· de ve1·ijicaties van 
administmtie zich wettelijk uitsti·elc
ken (S). (Samengeschakelde wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, arti
kel 55.) 

4° Wanneer de adminisfi·atie, na vaststel
ling dat een aangifte onjuist is, tot de 
ve1·betedng er van ove1·gaat, mag zij, 
stmmend op een ononde1·brolcen 1·eelcs 
dienstja1·en, ve1·moeden dat de niet-aq.n
gegeven inkomsten in gelijlce mate wer
den behaald in de loop van el7c van de 
jaren die met de in aanmerking gena
men dienstjaren ove1·eenstemmen, in
dien de feitelijlce gegevens onder meer, 
door de jaa1·lijlcse aangiften in de be
last-ingen aangetvezen, een voo1·tdurende 
en regelmatige beroepsbeclrijvigheid !a
ten blijlcen. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55.) 

5° Wanneer de administraUe het cijfer 
van de aangegeven inlcomsten onjuist 
bevindt, is zij ge1·echtigd het vermoede
lijk bedmg van cle belastba1·e inlcom
sten vast te stellen, met het cleel van de 
niet-aangegeven inlcomsten te bepalen 
clat, naa1· feitelijlce vermoedens en naar 
cle inclicUin van een hoge1·e graad van 

(2} Verbr., 4 Maart 1952 (zie hoger, blz. 362; 
B"ll. en PAsrc., 1952, I, 412). 

(3) Verbr., 9 en 16 October 1951 (zie hoger, 
blz. 52 en 76; B'tll. en PAsrc., 1952, I, 56 en 81). 
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welstand, rnag aangezien worden als 
behaald tijdens de periode waar·over· het 
dienstjaar· loopt. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55.) 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1317 
en 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 
19 van de wet van 16 October 1945 tot in
voering van een extra-belasting, 25, 26, 32 
en 55 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen en bij 
wijze van samenhang, van artikel 2 van 
de besluiten betreffende de nationale cri
sisbelasting, samengeschakeld bij de be
sluiten van 16 Juni 1941 en 31 .Juli 1943, 
eerste onderdeel : doordat het bestreden 
arrest uit de in de extra-belasting belast
bare grondslag het bedrag der uitgaven 
voor het gezin weert, door te steunen op 
het feit dat door de administratie niet is 
bewezen noch beweerd wordt dat de uitga
ven voor het gezin de sommen zouden 
overschrijden welke nodig zijn tot het 
aankopen van voorwerpen tot normaal 
verbruik, en dat deze betalingen niet 
mogen worden beschouwd als tekenen 
of indicHoln waaruit een vermogensaccres 
blijkt, dan wanneer de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 16 October 
1945 (memorie van· toelichting - docu
menten 118/119) geenszins de draagwijdte 
heeft welke het arrest er aan toeschrijft, 
en, naar luid van artikel 26, paragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten, ter zake 
van de extra-belasting toepasselijk ge
maakt bij artikel 19 van de wet van 16 Oc
tober 1945, cle uitgaven voor het gezin 
uitgaven van persoonlijke aard uitmaken, 
die niet kunnen afgetrokken worden van 
de aan de beclrijfsbelasting en, bijgevolg, 
aan de extra-belasting onderworpen in
komsten; tweede onderdeel : doordat het 
bestreden arrest de aanslagen in de ge
wone belastingen onwettelijk verklaart en 
ze vernietigt, door te steunen op het feit 
dat de belasting enkel de inkomsten van 
het belastbaar clienstjaar kan treffen en 
dat de verborgen inkomsten niet willekeu
rig over elk van de dienstjaren 1941 tot 
1945 mogen worden verdeeld, dan wanneer 
het de administratie niet mogelijk was, 
daar de belastingplichtige geen boekhou
ding hield, een wiskundige discriminatie 
te doen van de gedurende elk van de oor
logsjaren verwezenlijkte winsten, zoals 
het hof van beroep het schijnt. te wensen, 

en dan wanneer, in elk geval, artikel 32 
van de samengeschakelde wetten niet tot 
dusdanige discriminatie verplicht, aange
zien daarin bepaald wordt dat de belast
bare inkomsten mogen vermoed worden ; 
derde onderdeel : doordat het bestreden 
arrest, op het stuk van de gewone belas
tingen, de uitgaven voor het gezin weg
laat, door het feit in te roepen dat zij 
buiten de uitoefening van het beroep val
len en dat ermede geen rekening kan wor
den gehouden, noch als aftrekbare last, 
noch als bewijs van inkomsten, dan wan
neer, als de administratie de bij artikel 55 
van de samengeschakelde wetten omschre
ven methode der indicien aanwendt, het 
de belastingplichtige behoort het bewijs 
er van bij te brengen dat de tekenen of 
indicien welke de administratie te zijne 
laste laat gelden niet van belastbare be
drijfsinkomsten voortkomen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist dat er, bij de raming van de in
komsten, winsten en baten vallende onder 
de extra-belasting ingevoerd bij de wet 
van 16 October 1945, met de uitgaven voor 
het · gezin enkel kan rekening worden ge
houden indien zij « de sommen welke no
dig zijn tot het aankopen van voorwer
pen tot normaal verbruik ll overschrij
den ; dat binnen deze grens de betalingen 
in verband met de uitgaven voor het gezin 
<< niet mogen beschouwd worden... als te
kenen of indicien waaruit een vermogens
accres blijkt die vermoed wordt voort te 
komen van in de extra-belasting belast
bare inkomsten ll; 

Overwegende dat deze oplossing op een 
verwarring steunt, naardien de wet 
van 16 October 1945 aan de door haar in
gevoerde belasting alle in de paragTaaf 1 
van artikel 2 vernoemde inkomsten onder
werpt, en bovendien in paragraaf 3 van 
hetzelfde artikel als vermoeden stelt dat 
de vermogensaccressen, welke zij be
paalt, van de in paragraaf 1 vermelde 
belastbare inkomsten voortkomen zonder 
dat uit deze twee bepalingen blijke dat 
enkel de inkomsten die het verwezenlijken 
van de vermogensaccressen mogelijk ge
maakt hebben aan de belasting zouden 
onderworpen zijn ; 

Overwegende dat de extra-belasting op
de exceptionele winsten verschuldigd is, 
niet alleen op de sommen die, bij toepas
sing van de paragraaf 3 van artikel 2 van 
de wet van 16 October 1945, geacht wor
den van belastbare inkomsten voort te 
komen, maar op alle in de eerste para
graaf van dit artikel opgesomde inkom
sten; 

Overwegende dat de uitgaven vooi· het 
gezin als dusdanig niet belastbaar zijn; 
dat echter de · inkomsten door middel 
waarvan zij werden gedaan belastbaar 
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zijn; dat ZlJ m aanmerking mogen geno
men worden als tekenen of indicH:ln van 
hogere inkomsten dan de aangegeven in
komsten, met het oog op het bepalen van 
het geheel der gedurende de belastbare 
tijd verwezenlijkte belastbare inkomsten; 

Overwegende weliswaar dat het arrest 
er nog op wijst dat het vermoedelijk cij
fer der uitgaven voor het gezin niet ge
tuigt van « het bestaan van tekenen of 
indicien waaruit een hogere graad van 
welstand zou blijken dan uit de aangege
ven inkomsten >> ; 

Overwegende dat, al behoort deze vast
stelling ook tot de souvereine beoordeling 
van de rechter over de grond, zij dubbel
zinnig blijkt en daarenboven, binnen de 
toepassingsgrenzen van de wet van 16 Oc
tober 1945, tegengesproken wordt door de 
in het arrest vervatte vaststelling van het 
bestaan van verborgen inkomsten voor 
een bedrag van 106.669 frank, nadat de 
vermogensaccressen tussen 1 Januari 1940 
en 9 October 1944, voor dit bedrag de aan
gegeven inkomsten overtreffen ; 

Overwegende dat dubbelzinnigheid van 
of tegenstrijdigheid in de motieven ge
lijkstaat met het ontbreken er van; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

ofschoon het vaststelt dat de aclministra
tie, voor het geheel der vijf opeenvolgen
de clienstjaren 1941 tot 1945, het bewijs 
heeft geleverd van een hogere graad van 
welstand dan die· waarvan de aange
geven inkomsten blijk geven, nochtans de 
bij navordering van rechten gevestigde 
bijkomende aanslagen in verband met die 
dienstjaren vernietigt en ze onwettelijk 
verklaart omclat de indicien van hogere 
dan de aangegeven inkomsten << op het 
stuk van gewone belastingen, niet in 
globo in aanmerking mogen worden ge
nomen en dat de weerslag er van op het 
bepalen van het belastbaar inkomen van 
de besproken vijf dienstjaren niet wille
keurig in gelijke delen over elk clier 
dienstjaren mag worden verdeeld »; 

Overwegende dat het in de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen aangenomen principe van de 
eenjarigheid der belasting niet verhindert 
dat tekenen of indicien in aanmerking 
kunnen worden genomen waaruit een ho
gere graad van welstand blijkt dan 
uit de aangegeven inkomsten, welke aan 
het licht werden gebracht door vaststel
lingen lopende over een ononderbroken 
reeks dienstjaren waarover de verificaties 
van de administratie, zich wettelijk uit
strekken; 

Dat inclien de feitelijke gegevens, op
geleverd onder meer door de jaarlijkse 
aangiften in de belastingen, een voortdu
r(mde en regelmatige beroepsbedrijvigheid 
laten blijken, de administratie zonder wil-

lekeur kan vermoeden dat de niet aange
geven inkomsten in een gelijke mate wer
den behaald in de loop van elke der met 
de in aanmerking genomen dienstjaren 
overeenstemmende jaren ; 

Overwegende dat de administratie, wan
neer zij gronden heeft om het cijfer der 
aangegeven inkomsten onjuist te bevin
den, er toe gerechtigd is, voor elk van de 
besproken dienstjaren het vermoedelijk 
bedrag der belastbare inkomsten vast te 
stellen door het deel der niet aangegeven 
inkomsten te bepalen dat, volgens feite
lijke vemoedens en naar de indicien van 
een hogere graad van welstand, mag 
aangezien worden als behaald tijdens cle 
periode waarover het dienstjaar loopt; 

Dat, de aanslag van de belastingplich
tige aldus gevestigd zijnde, het hem be
hoort het tegenbewijs bij te brengen; 

Overwegende derhalve dat het bestreden 
arrest, door de aanslagen in de gewone 
belastiugen onwettelijk te verklaren, om
dat de tekenen of indicien van een hogere 
graad van welstand clan die waarvan 
de aaugegeven inkomsten getuigcl niet op 
elk van de besproken dieustjaren, afzon
derlijk beschouwd, betrekking hadden, de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, door in absolute ter

men te beslissen « dat uit deze bepaling 
(artikel 26, paragraaf 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen) voortvloeit dat de uitga
ven voor het gezin buiten de uitoefening 
van het beroep vallen )) en (( dat er mede 
geen rekening kan worden gehouden, noch 
als aftrekbare last, noch als bewijs van 
inkomsten », het arrest aan bewust arti
kel een betekenis heeft toegeschreven die 
het niet heeft ; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat de uit
gaven voor het gezin die geen bedrijfs
last uitmaken, evenmin de elementen zijn 
van een inkomen, maar dat de wet niet 
uitsluit dat deze uitgaven met behulp van 
inkomsten gedekt worden en dat zij, bij
gevolg, het teken of de indicie kunnen 
uitmaken van een hogere graad van 
welstand clan die waarvan de aangegeven 
inkomsteu getuigen, welk teken of indicie 
de administratie krachtens artikel 55, pa
ragraaf 1, gemachtigd is aan te wenden 
om de belastbare grondslag te ramen; 

Dat het bestreden arrest, door omtrent 
het betwist punt uitspraak te doen gelijk 
het gedaan heeft, de in het micldel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, voor zoveel het de betwiste 
:ianslagen vernietigd heeft in de mate 
waarin : 1 o ter vestiging van de . a an slag 
in de extra-belasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
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en baten, bij de raming van bedoelde in
komsten, winsten en baten rekening werd 
gehouden met de uitgaven voor het gezin; 
2° de onder de gewone belastingen 
voor de dienstjaren 1941 tot 1945 vallende 
bijkomende inkomsten bij gelijke delen 
over elk van deze dienstjaren verdeeld 
zijn geweest; 3° de uitgaven voor het ge
zin in aanmerking zijn genomen geweest 
als bewijs van inkomsten voor de aansla
gen in bewuste gewone belastin.gen, en 
voor zoveel het de Belgische Staat heeft 
veroordeeld om aan verweerder alle op 
grond van de betwiste aanslagen ten on
rechte geinde sommen terug te betalen 
met de moratoire interesten, m voor zo
veel het de Staat tot de kosten veroor
deeld heeft; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Brus
sel, en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar. het Hof van beroep te 
Gent; veroordeelt verweerder tot de kos
ten van de aanleg in verbreking 

6 Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkhtidende conclusie, H. Ganshof 
van -der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleit~r, H. Van Leynseele. 

1• KAMER. - 8 Mei 1952 

MILITAIRE OPEISINGEN. - ScnuLD
VORDERING VAN DE VERSTREKKER. - VER
JARING.- WET VAN 31JVIEI 1948.- ZONDER 
TOEPASSING OP DE YROEGER DOOR YERJARING 
TE NIET GEGANE SCHULDYORDERINGEN. 

A1·tikel 1 van de wet van 31 Mei 1948, 
waarbij een e·indclatttm wo1·dt vastge
steld voo1· het indienen van de aanv·ra
gen om vergoeding wegens floor de Bel
gische troepen ge(lane opeisingen, heett 
niet tot (loel een nieuwe te1·mijn te ver
lenen aan de veTstrekkeTs wie1· schuld
vorcledng vo61" het inwerlcingkeden van 
clie wet 1·eecls do01· verjaring was te niet 
gegaan. 

(llELGISCHE STAAT, T. WILKIN.) 

ARREST. 

HE'l'· HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 Juli 1951 in hoger beroep 
gewezen · door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Over het -enig middel :· schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 34 en 36 
van de wet van 15 Mei 1846 betreffende 

's Rijks comptabiliteit, gewijzigd bij ar
tikel 2 van de wet van 12 November 1946, 
van de in het Belgisch Staatsblad van 
2 October 1947- (blad. 9034) verschenen 
herinnering8berichten, en van artikel 1 
van de wet van 31 Mei 1948 tot vaststel
ling van een einddatum voor het indienen 
van de aanvragen om vergoeding wegens 
door Belgische troepen gedane opeisin
gen, doordat het bestreden vonnis, na 
te hebben erkend dat verweerders auto
voertuig op 10 Mei 1940 werd opgeeist, en 
dat verweerder pas in Mei 1948 een schrif
telijke aanvraag om schadeloosstelling 
heeft ingediend, niettemin de gegrondheid 
van de aanvraag om schadeloosstelling 
heeft erkend, dan wanneer zij te laat 
werd ingediend : 

Overwegende dat bij artikel 1 van de 
wet van 31 J'liei 1948 de termijnen worden 
bepaald binnen welke de verstrekkers, op 
straf van verval, hun uit in Belgie door 
het Belgisch leger gedane opeisingen ont
stane rechten moeten laten gel den; 

Dat echter geen enkele bepaling de
zer wet een nieuwe termijn verleent 
aan degenen wier schuldvordering reeds 
op de dag van de inwerkingtreding 
er van door verjaring was te niet gegaan; 
dat noch in de tekst, noch in de parle
mentaire voorbereiding er van gewag 
wordt gemaakt dat de Staat zou afzien 
van het recht zich op dit tenietgaan te 
beroepen; 

Dat het bestreden vonnis, door te be
slissen dat artikel 1 van de wet van 
31 Mei 1948 van toepassing is zelfs op de 
schuldvorderingen die v66r de inwerking
tl·eding er van door verjaring te niet zijn 
gegaan, die wetsbepaling geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Verviers, uit
spraak doende in hoger beroep. 

8 Mei 1952. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
sla.ggever, H. Sohier. - Gel-ijkluidende 
conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaaL Pleiter, 
H. Resteau. 

l e KAMER. - 8 Mei 1952 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA
BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE 
EXCEPTI(JNELE INKOMSTEN, WINSTEN EN BATEN. 
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- RECLAMATIE VAN DE BELASTINGPLlCHTIGE. 
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN DE BE-
LASTINGEN NIET DETEKEND BINNEN ZES MAAN
DEN, TE REKENEN VAN DE DAG WAAROP DE RE
CLAMATIE IS INGEKOMEN. - TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 65, ALINEA 2, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN BETR.EFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - GEHOUDENHEID TOT DE INTE
RESTEN WEGENS VERZUIM OPGESCHORST. 

De bepaling van a1·tilce~ 65, a~inea 1!, van de 
samengeschalce~de wetten bet?·ettende de 
inlcomstenbe~astingen, l~tidens wellce, bij 
r1emis aan betelcening binnen zes maan
den, te relcenen van de dag waamp de 
1·eclamatie is ingelcomen, van de beslis
sing van de d·i1·ecteur van de belastin
gen, de geho~tdenheid tot de inte1·esten 
wegens verz~tim bepaald bij artilcel 59, 
pamgmat 1!, van dezelfde wetten opge
schorst is, is eveneens van toepassing op 
de interesten wegens verzuim met be
trekking tot de emtra-belast'ing inge
voerd door de wet van 16 October 1945 
op de in oorlogstijd behaalde emceptio
nele inlcomtsen, winsten en baten. (Wet 
van 16 October 1945, art. 13, par. 1, en 
19; wet van 30 Mei 1949, art. 6.) 

(BELGISCHE STAAT, T. DECHAMBRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 112 van de Grondwet, 13 en 
19 van de wet van 16 October 1945 tot in
veering van een extra-belasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, 59 en 65 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, achtereenvolgens samengeschakeld 
bij besluit van 31 Juli 1943 en bij besluit 
van de Regent van 15 Januari 1948, door
dat het · bestreden arrest verklaart dat 
uiteraard geen verschil te merken valt 
tussen de interesten van verzuim op het 
stuk van de gewone belastingen en die op 
het stuk van de bijzondere belastingen 
wegens het feit dat het percentage en het 
aanvangspunt er van verschillend zijn, dat 
zulks loutere modaliteiten zijn welke hun 
gemene aard van interesten van verzuim 
ongerept laat, dat de wet van 16 October 
1945 geen uitdrukkelijke of stilzwijgende 
afwijking van artikel 65 van de samenge
schakelde wetten bevat; dat noch de 
tekst noch de algemerie inrichting van deze 
wet zich tegen het toepassen van laatst
genoemde bepaling verzetten, en dienvol
gens beslist dat de interesten van ver
zuim op de belasting waarvan de inning 
wordt ingevorderd opgehouden hebben te 
lopen vanaf 6 September 1947, datum 

VERBR., 1952. - 32 

van het verstrijken van de termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf het indie
nen van de reclamatie tot met 24 De
cember 1948, dag volgende op de beslis
sing van de Directeur der belastingen, en 
het dwangbevel van 27 December 1948 ver
nietigt in zover het op de inning van 
bewuste interesten betrekking heeft, dan 
wanneer de algemene inrichting van de 
wetten van 15 en 16 October 1945, ge
paard met die van de wet van 14 Octo
ber 1945 betreffende de vastgezette of 
tijdelijk onbeschikbare monetaire acttia, 
zich verzet tegen het toepassen op de in
teresten van verzuim in verband met de 
speciale en de extra-belasting, van de be
palingen van het laatste gedeelte van ar
tikel 65 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ; dan 
wanneer impliciet uit de tekst van arti
kel 13 van voormelde wet van 16 Octo
ber 1945 blijkt dat noch artikel 59, para
graaf 2, van bewnste samengeschakelde 
wetten, en dientegevolge noch het ge
deelte van artikel 65 dat erop betrekking 
heeft, op voornoemde interesten van verc 
znim toepasselijk zijn, en dan wanneer de 
tekst van artikel 65 van bovengemelde 
samengeschakelde wetten, waarin uit
drukkelijk de « op grond van paragraaf 2 
van artikel 59 te eisen interesten wegens 
verzuim JJ zijn vermeld, verhindert dat die 
wetsbepaling uitgebreid worde tot de bij 
artikel 13 van de wet van 16. October 1945 
eisbaar gestelde interesten wegens ver
zuim, bij ontstentenis van enige andere 
tekst waarin die uitbreiding uitdrukke
lijk is voorgeschreven, vermits de draag
wijdte van artikel 19 van bewuste wet 
van 16 October 1945 ten aanzien van 
het bestaan zelve van artikel 13, laatst
genoemde interesten wegens verzuim niet 
omvat; 

Overwegende dat artikel 19 van de wet 
van 16 October 1945 tot invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, bepaalt als volgt : « voor zover 
er door deze wet niet wordt van afgewe
ken, zijn de bepalingen van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen die betrekking hebben op 
de bedrijfsbelasting, van toepassing op de 
extra-belasting JJ; 

Overwegende dat de bepaling van ar
tikel 65 van de samengeschakelde wetten 
welke verklaart dat gedurende de daarin 
omschreven termijn geen interesten we
gens verzuim « lopen JJ, de « op grond van 
paragraaf 2 van artikel 59 te eisen inte
resten wegens verzuim JJ vermeldt, dit wil 
zeggen onder meer de interesten wegens 
verzuim met betrekking tot de belasting 
op de bedrijfsinkomsten; dat dienvolgens 
artikel 19 van de wet van 16 October 1945, 
behoudens een afwijkende bepaling in be· 
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wuste wet, de bepaling van artikel 65 
waarbi.i in de schorsing van het lopen 
van de interesten is voorzien, op de extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
inkomsten toepasselijk maakt; 

Overwegende dat de wet van 16 October 
11l45 onder dit opzicht geen uitdrukkelijke 
afwijkende bepaling bevat; dat aan de 
andere kant noch uit de termen van de 
wet, noch uit haar geest blijkt dat de op 
de extra-belasting verschuldigde interes
ten uiteraard verschillend zouden zijn van 
de interesten met betrekking tot de be
drijfsbelasting; dat de termen waarvan 
in artikel 13 van de wet van 16 October 
1945 gebruik werd gemaakt om de interest 
nader te omschrijven identiek zijn met 
die van artikel 59, paragraaf 2, van de 
samengeschakelde wetten, te weten « voor 
de duur van het verzuini >> ; 

Overwegende dat in artikel 13, para
graaf 1, van de wet van 16 October 11l45 
en in artikel 6 van de wet van 30 Mel 
11l41l, waarbij het eerstgenoemde wordt 
aangevuld, de wetgever zorgvuldig de be
palingen van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen heeft 
opgeheven waarvan hij won afwijken ter 
zake van hetzij door de belastingplichtige 
hetzij door de Staat verschuldigde inte~ 
resten; dat hij geen afwijking van arti
kel 65, alinea 2, van bedoelde samenge
schakelde wetten heeft voorgeschreven · 
dat daaruit volgt dat het bestreden arrest 
geen enkele van de ingeroepen wetsbepa
lingen geschonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt · 
Om die redenen, verwerpt de v~orzie

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

8 Mei 11l52. - 1° kamer. - Voorzitte•·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. Giroul. - Gelijkluidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple'i
ter, H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 8 Mei 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BunmmLIJKE ZAKEN. -
CoNCLusms WAARBIJ WORDT AANGEVOERD 
DAT, TER PLAATS, TWEE ONDERSIJHEIDEN . 
KRUISPUNTEN BESTAAN. -ARREST DAT VAST
STELT DAT DE KRUISING VAN VERSCHILLENDE 
WEGEN SLECH'l'S EEN ENKEL KRUISPUNT UIT
MAAKT. ::___ PASSEND ANTWOORD. 

Het a1-rest, dat vaststelt dat de lcnt'ising 
van ve,·schillencle wegen slechts een en
kel kntisp1tnt 1titmaalct, geett een pas
send antwooTd op de aonclttsies waar
bij wo1·dt aangevoe1·d dat op de plaats 

van een verkeersongeval twee onde•·
scheiden k•·uispunten bestaan (1). 

(SWARTENBROUCK, T. VANDEPUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
anest, op 22 Juni 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 2, inzonderheid lid 1 5 in
zonderheid lid 1, 2°, 50, 51, inzonder'heid 
51, 3~, 53, inzonderheid lid 1, B. 54, 55 en 
131, mzonderheid lid 1, lid 2, 7o en lid 4 
van het koninklijk besluit van i Februarl 
Hl34 houdende Algemeen Reglement op de 
verkeerspolitie, 97 van de Grond'Vet, 142 
en 470 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, onderscheidenlijk gewij
zigd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit nr 224 van 24 December 1935 en bij 
artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 Maart 1936, 1107, 1134 en 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
van het gerechtelijk contract en van het 
geloof dat dient gehecht aan de akten 
waarin hetzelve is vervat, doordat het 
bestreden arrest, naar aanleiding van een 
aanrijding tussen de aan de gedingvoe
rende partijen toebehorende voertuigen 
die zich op 15 October 1946 voorgedaa~ 
heeft ter plaatse genoemd Quatre-Bras, 
op de kruising van de wegen Brussel
Tervuren en Mont-Saint-Jean-Mechelen 
beslist heeft dat aanlegger schuld zou ge' 
dragen hebben en de enige verantwoor
d~l.i.ike_ voor het ongeval zou geweest zijn, 
WlJl h1j had nagelaten de do01·gang vrij 
te laten voor de vrachtwagen van ver
weerder die de weg van Brussel naar 
Tervuren volgde, en, aan de kruising 
rechts kwam aangereden van aanlegger, 
welke op qe weg van Mont-Saint-Jean
Mechelen re'ed, daartoe in aanmerking ne
mend clat de door pa:rtijen gevolgde we
gen, ofschoon allebeide de hoofdwegen 
(bebakend door middel van kilometer-pa
len met rode kop), in de nabijheid van het 
Quatre-Bras kruispunt van het reglemen
taire teken nr 7 (omgekeerde driehoek) 
voorzien waren, en dat partijen zich 
dienvolgens moesten schikken naar de be
palingen van artikel 55 van het reglement 
op de verkeerspolitie, hetwelk bepaalt 
clat bij samentreffing van hoofdwegen van 
dezelfde kategorie, alsmede· in de geval
len waarin niets in voorzien, de weggebrui

·ker die een wegsplitsing, aansluiting, of 
kruising nadert, zich ten opzichte van 
degene die van rechts komt als de gebrui-

(1) Over .het begrip « kruispunt », raadpleeg 
de Wegcode, art. 22, 5', en 137, 9' ; N OVELLES, 

Code de la •·oute, n' 1295. 
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ker van de secundaire weg gedragen moet, 
en doordat het bestreden anest in dier 
voege heeft beslist zonder de conclusies te 
beantwoorden en te weerleggen waarbij 
aanlegger liet gelden dat de weg van 
Mont-Saint-Jean naar Mechelen aan bet 
Quatre-Bras kruispunt twee opeenvolgen
de, ondel'scheiden en afzonderlijke krui
singen vormt, eerst met de Koninklijke 
laan (Tervurenlaan), vervolgens met de 
oude steenweg van Brussel op Tervuren, 
zodat het verkeersteken nr 7 (omgekeerde 
driehoek), geplaatst aan de weg van Mont
Saint-Jean naar Mechelen v66r de krili
sihg met de Koninklijkelaan (Tervuren
laan) en niet bij herhaling geplaatst in de 
nabijheid van de kruising van de weg 
Brussel-Tervuren geen uitwerking bad op 
de regeling van bet verkeer op die tweede 
kruising waar bet ongeval, nuar vast
staand is, zich beeft voorgedaan, tegen 
dit middel enkel aanvoerende dat aanleg
ger, vermits hij het kruispunt niet was 
doorgereden, niet in de waan kon verke
ren dat hij voor enkele meters terug een 
voorrang had verkregen waarop niets 
duidde en die hij weinige passen verder 
opnieuw zou verliezen, en dat de aan
spraak op bedoelde voorrang een middel 
zou zijn dat, na overdenking, aan de hand 
van de plannen werd verzonnen en waar
aan aanlegger niet zou geclacht hebben 
terwijl hij reed, hetgeen onzeker laat 
of het hof bet hierboven aangehaald 
middel heeft afgewezen omdat bet geacht 
heeft dat het niet gegrond was, dan wel 
omdat het feitelijk van mening is ge
weest, in strijd met aanleggers bewerin
gen, dat de drie wegen die in bet Quatre
Bras kruispunt samenlopen een enkel 
kruising vormden, en doordat de beslis
sing van bet arrest aldus niet gerecht
vaardigd noch regelmatig met redenen 
omkleed is ten aanzien van de door aan
Iegger genomen conclusies : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn con
clusies staande hield dat er ter plaats ge
noemd « Quatre-Bras ll niet een enkel 
kruispunt, maar twee onderscheiden kruis
punten bestonden; dat hi.j inderdaad be
weerde « dat het kruispunt, g·evormd door 
voormelde (Tervurenselaan) met de steen
weg op Mont-Saint-Jean, door een ruimte 
van een twintigtal meter ... gescheiden is 
van bet kruispunt van de steenweg op 
Mont-Saint-Jean en de steenweg op Brus
sel, waar het behandelde ongeval zich 
voorgedaan heeft ll ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
in dit opzicht vaststelt « dat het bedoelde 
verkeersongeval zich voorgedaan heeft op 
bet zogenoemde « Quatre-Bras 11 kruis
punt ll;. dat bet dit kruispunt nader om
schrijft als << gevormd door de kruising 
van de wegen van Mont-Saint-Jean op 
Mechelen, van Brussel op Tervuren en 

van de Koninklijkelaan ll, en dat de << aan
rijding ll heeft plaats gevonden « op het 
punt ll waar de Tervurense weg met de 
weg op Mechelen samenloopt; 

Overwegende dat het arr~st, door zich 
in dier voege nit te drukken, eensdeels de 
kruising van drie wegen als een kruispunt, 
en anderdeels, de plaats van de aanrij
ding als een punt van dit kruispunt be
schouwt; dat het arrest in een andere 
passus verklaart dat, toen aanlegger << de 
tramsporen was opgereden ll en bijgevolg 
de eerste weg, hij « bet kruispunt l> nog 
niet << werkelijk doorgereden ll was, wat 
onderstreept dat, volgens de vaststellin
gen van de rechter, de plaatsen een enig 
kruispunt uitmaken ; 

Dat het bestreden arrest door die fei
telijke vaststellingen op passende wijze 
en zonder dubbelzinnigheid de aanvoering 
van de conclusies beantwoordt; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

8 Mei 1952. - 16 kamer. - Voorz-itter, 
H. Louveaux, eerste-voorzitter. - Gelijlc
~uidende conc~usie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, I-IH. Delacroix en Simont. 

l e KAMER. - 8 .Mei 1952 
1° VERANTWOORDELrJKHErD (BUr

TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- PERSOON DOOR EEN ONGEOORLOOFDE DAAD 
VAN EEN ZAAK BEROOFD. - HERSTEL WAAROP 
RIJ RECHT REEFT. 

2° VERANTWOORDELrJKHErD (BUr
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- PERSOON DOOR EEN ONGEOORLOOFDE DAAD 
VAN EEN ZAAK BEROOFD. - TERUGGAVE IN NA
TURA ONMOGELIJK. - HERSTEL MOET IN 
PRINCIPE GELIJK ZIJN MET DE WAARDE VAN DE 
ZAAK OP DE DAG VAN RET RERSTEL, 

3° VERANTWOORDELrJKHErD (BUr
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- PERSOON DOOR EEN ONGEOORLOOFDE DAAD 
VAN EEN ZAAK BEROm'D, - HERSTEL IN EVEN
WAARDIG GELDBEDRAG. - BEDRAG KAN WOR
DEN BEiNVLOED DOOR DE OMSTANDIGREID DAT 
RET SLACRIOFFER ZELF, VOOR RET RERSTEL, 
DE ZAAK VERVING. 

4° VERANTWOORDELIJKHErD (BUr
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- PERSOON DOOR EEN ONGEOORLOOFDE DAAD 
VAN EEN ZAAK BEROOFD. - GELDELIJK RER
STEL IN PRINCIPE GELIJK MET DE WAARDE VAN 
DE ZAAK OP DE DAG VAN RET VONNIS, - Z.<I.AK 
DIE UITERAARD BEDERFELIJK IS EN DIE OP 
DE DAG VAN DE ONGEOORLOOFDE DAAD EEN MIN-
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DERE WAARDE HEEFT DAN OP DE DAG VAN RET 

~ONNIS. - QMSTANDIGREID ZONDER INVLOED 

'OP · HE'r RERSTEL. 

1 o De door een ongeoorloofde daad van 
een zaak berootde persoon, heeft recht 
op het her·stel van zijn vermogen doo.r: 
de ter·uggave van de zaak waar·van htJ 
beroofd werd (1). 

2o De door een ongeoorloofde daad van 
een zaalc berootde persoon aan wie 
de zaak niet lean worden ter·uggegeven, 
moet in principe van de dader· van de 
ongeoorloofde daad een herstel ontvan
gen dat gelijlc is met de waar·de van de 
zaalc op de dag van het herstel (2). 

3o De schatting van het her·stel, ver·schul
digd aan hem die door een ongeoMloofde 
daad van een zaak wer·d ber·oofd, lean 
wor·den be'invloed door· de omstandigheid 
dat het slachtoffer van die daad, om
wille van het in gebreke blijven van de 
ver·antwoor·delijke dader, zelf, v66r het 
vonnis, tot de vMvanging van de zaak 
over·ging of door de omstandigheid dat 
het een nalatigheid beging met daar·toe 
niet over te gaan (3) . ' 

4o De regel dat de persoon, die door· een 
ongeoorlootde daad van een zaak be
roofd wer·d en aan wie de zaak niet lean 
worden teruggegeven, een her·stel moet 
ontvangen dat gelijk is met de waarde 
van de zaak op de dag van het vonnis, 
lijdt geen uitzondering in geval de zaak, 
omwille van haar bederfelijlce aard, om
streeks de tijd van de ongeoorloofde 
daad moest wor·den vervreemd aan een 
lagere prijs dan· deze op de dag van het 
vonnis (4). 

{N. V. TANNERIES SAINT-MICHEL, T. KAMP.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 December 1950 door het Hof 
van heroep te Brussel gewezen; 
· Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest het door verweerder 
ingesteld tegenberoep gegroncl verklaart, 
gevolglijk beslist dat deze recht heeft op 
een schadevergoeding berekend op grand
slag van de koersen geldend op het ogen
blik waarop hem dit herstel zal worden 
toegekend, en dientengevolge aan de door 
de eerste rechter aangestelde deskundige 
opdracht geeft om het door verweerder 
geleden nadeel te ramen « rekening hou-

(1) (2) (3) en (4) Zie de conclusie van· de Heer 
eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt, 
gepubliceerd v66r het ·arrest in Bull. en PASIC., 
1952, I, 571, en de daarbij opgegeven referen
ties 

dend Diet de huidige koersen JJ, zulks om 
de enige reden << dat ter zake van oneigen
lijke misdrijven de rechter zich dient te 
plaatsen op het ogenblik waarop het her
stel wordt toegekend om de omvang van 
de door het slach toffer gel eden schacle te 
beoorclelen, op de integrale vergoecling 
van welke schacle het recht heeft JJ, clan 
wanneer : 1 o het herstel waartoe de 
verantwoordelijke veroorzaker van de 
schade is gehouden het slachtoffer weder 
dieilt te herstellen in de toesfancl waarin 
het zich bevoncl toen het de schade on
derging, zonder dat het daardoor enig ver
lies zou lijden of enige winst zou genie
ten; 2° aanlegster v66r het hof van 
beroep staancle hield dat cle koopwaren 
waarvan haar het teloorgaan werd toe
geschreven « bederfelijk waren; dat zij 
normaal begin 1943 dienclen afgezet, dat 
de verkoop er van onderworpen was aan 
het bij besluit van 11 October 1940 inge
voerde wettelijk prijsstelsel, clat voorlopig 
terug in werking werd gestelcl door cle 
besluitwet van 1 September 1944; dat als
dan nog bedoelde waren slechts mochten 
worden verkocht tegen overlegging van de 
door de Leclercentrale uitgegeven bons der 
kopers zelf; dat de schatting van het na
deel op de dag van de bevrijding van 
het grondgebied enkel zou gerechtvaar
digcl wezen inclien de litigieuze waren niet 
hoefclen te worden aangezien als zijnde 
op die datum normaal te loor gegaan, het
geen het geval zou geweest zijn, vermits 
het in onclerhavig geval ruwe of zelfs ge
looicle vellen van zeer middelmatige hoe
danigheid gold; dat het nadeel dat ver
weerder beweercle te hebben geleden bij
gevolg zou dienen te worden geraamd 
« volgens de bij de aanvang van 1943 vige
rende wettelijke prijzen, rond welke tijd 
men de waren normaal had moeten ver
kopen JJ, cloordat het arrest aldus beslist 
dat verweerder recht heeft op een scha
devergoeding berekend op gronclslag van 
de koersen geldend op het ogenblik waar
op hem dit herstel zal worden toegekend, 
zonder de bewijsvoering van aanlegster te 
beantwoorclen, waarnaar verweerder in 
elk geval voor de litigieuze waren slechts 
de . in 1943 vigerencle prijzen had kunnen 
bekomen en dus zijn beslissing niet wette
lijk met redenen heeft omkleed : 

Overwegende, ten aanzien van het eer
ste ondercleel, dat de persoon, die door 
een ongeoorloofde daad van een zaak 
wordt beroofd, recht heeft op het herstel 
van zijn patrimonium in de oorspronke
lijke staat, door de teruggave van cle zaak 
waarvan hij werd beroofd; dat dienvol
gens, indien de zaak niet kan teruggege
ven worden, cle aan het slachtoffer toege
kende schadevergoeding, afgezien van de 
bijkomende schade welke kon geleden 
worden, de waarde van de zaak op de 
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dag van het herstel dient te vertegen
woordigen; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat op de 
raming van het herstel door de rechter 
de omstandigheid invloed kan hebben dat 
het slachtoffer zelf, wegens het in gebreke 
blijven van de verantwoordelijke dader 
van de schade, v66r het vellen van het 
vonnis in de vervanging van de zaak 
waarvan het werd beroofd voorzien heeft 
of dat bet een nalatigheid heeft begaan 
door daarin niet te voorzien ; 

Overwegende daarentegen dat, in strijd 
met wat in het middel wordt beweerd, 
de hierboven aangehaalde regel geen uit
zondering lijdt wanneer het slachtoffer, 
om wille van de bederfelijkheid van de 
zaak waarvan het werd beroofd, deze bin
nen korte tijd na de ongeoorloofde daad 
had moeten vervreemden en slechts er 
voor een lagere prijs had kunnen bekomen 
dan de prijs welke dergelijke zaak ten 
tijde van het vonnis waard was ; 

Dat, aan de ene zijde [mmers, de schade 
waarvan het herstel verschuldigd is be
staat in het feit dat het slachtoffer niet 
de prijs van de zaak, doch de zaak zelf 
heeft moeten ontberen; 

Dat, aan de andere zijde, het feit dat 
de verantwoordelijke dader van de schade 
er toe gehouden is op de dag van het 
vonnis een boger bedrag aan schadever
goeding te betalen dan datgene hij 
had moeten kwijten indien hij de schade 
korte tijd na het berokkenen ervan had 
hersteld, geen verrijking voor het slacht
offer uitmaakt, naardien dit enkel de ge
lijke waarde ontvangt van de zaak waar
van het werd beroofd; dat dit feit het ge
volg is van de vertraging waarmede de 
verantwoordelijke dader zijn herstelver
plichting is nagekomen; 

Overwegende, wat het tweede onder
dee! betreft, dat het bestreden .arrest er 
op wijst dat, ter zake van oneigenlijke 
misdrijven, de rechter zich client te plaat
sen op het ogenblik waarop het herstel 
wordt toegekend om de omvang te be
oordelen van de door het slachtoffer gele
den schade, op de integrale vergoeding van 
welke schade het recht heeft; dat het het 
beroepen vonnis verbetert door te beslis
sen dat de aangestelde deskundige de door 
verweerder ondergane schade behoort te 
ramen rekening houdend met de huidige 
koersen van de koopwaren waarvan hij 
beroofd werd ; 

Overwegende dat het arrest aldus een 
IJassend antwoord verstrekt op de conclu
sies; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht, en het tweede in feite faalt; 

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

8 Mei 1952. - 1° kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende 
oonolttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. VanRyn. 

2" KAMER. - 13 Mei 1952 

(VIJF ARRESTEN.) 

1o GENEESKUNDE. - ORDE DER APOTHE
:KERS. - LIJST VAN DE 0RDE. - REDENEN 
TOT RECHTVAARDIGING VAN HET AFWIJZEN VAN 
EEN AANVR-AAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST. 

2° GENEJEJSKUNDE. - 0RDE DER APOmE
KERS. - BESLISSING m[TR-ENT EEN AANVRAAG 
TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN DE 0R-DE. 
- MAAT WAARIN REKENING MAG WORDEN GE
HOUDEN MET DE PLAATS W AAR DE VERZOEKER 
VOORNEMENS IS HET BEROEP UIT TE OEFENEN. 

30 GENEEJSKUNDE. - OR-DE DER APOTHE
KERS. - RADEN VAN DE 0RDE. - 0PMAKEN 
VAN DE LIJST. - TUCHT. - 0NDERSCHEIDEN 
FUNCTIES. - GEVOLGEN. 

4° GENEEJSKUNDE. - ORDE DER APDmE
KERS. - AFWI,JZING VAN EEN AANVRAAG TOT 
INSCHRIJVING OP DE LIJST. - BESLISSING 
GESTEUND OP HET INZICHT VAN DE VERZOEKER 
ZIJN APOTHEEK IN DE NABIJHEID VAN EEN 
BESTAANDE AP01'HEEK TE VESTIGEN. - 0N
WE1"l'ELI,TJ(HEID. 

5° VERBREKING. - MinDEL VAN AMilTS
WEGE OPGEWORPEN. - BESLISSING VAN DE GE
MENGDE RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE DEB 
APOTHEKERS, - VOORZIENING ONTVANKELIJK. 
- ElEN MIDDEL VAN AMRTSWEGE MAG OPGE
WORPEN WORDEN. 

1° De 1·aden van de Orde de1· apothelcers 
mogen sleohts een naa1· de vorm ontvan
lcelijke aanvraag tot insoh1·ijvin,q op de 
lijst van de Orde afwijzen omwille 
hetzij van de om·egelmatigheid van de 
titel waarop de aanvraag is gesteund, 
hetzij van de huidige onwaa1•digheid van 
de ve1·zoelcer, hetzij van zijn beroeps
onbelcwaamheid. (Wet van 19 Mei 1949, 
art. 1 en 5, al. 1.) (Eerste, tweede en 
derde arresten.) 

2° De 1·aden van de Orde de1· apothelce1·s, 
beslissende omtrent een aanvraag tot 
insoMijving op de -lijst van de Orde, 
mogen slechts 1·e1cening houden ·met de 
plaats waar de verzoeker voornemens 
is het beroep ttit te oetenen, van 
de gesohilcte maat tot het rechtvaar
di,qen van hun bevoegdheid en van 
de ove1·eenstemmende geldigheid van het 
visttm van de titels door de provinoiale 
geneeslcundige commissie van het gebied. 
(Elerste, tweede en derde arresten.) 

3° De tuohtopdraoht van de raden van 
de Orde der apothelcers is wegens haar 
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aard en haa1· voorwerp onde1·scheiclen 
van de ve1·plichting ae lijst van de Orae 
op te stellen,· zij verleent niet aan de 
1·aaen het ve1·mogen een aanvraag tot 
inscMijving op de lijst at te wijzen ten 
eincle eventuele telcortkomingen aan de 
pUchtenleer te 1:erhinde1·en die ZO'Itclen 
kunnen ontstaan uit de omstctndigheden 
waarin de ve1·zoelcer voornemens zou 
zijn het beroep 1tit te oetenen. (Wet van 
19 Mei 1949, art. 5, 11 en 14.) (De vijf 
arresten.) 

4o Is onwettelijk, ae besUssing van een 
1·aad van de Orde der apothelcers waar
bij een aanvraag tot insclwijving op de 
lijst worclt atgewezen, op grand hiervan 
dat de vesUging van een apothelcer op cle 
plaats waar de verzoelcer het inzicht 
heett het beroep 1tit te oetenen. om wille 
van ae nabijheicl van een bestaanlle apo
theelc, in strijd zou zijn met de plich
tenlee1· en tevens van aard pralcti.i
lcen te doen ontstaan die onve1·enigbaa1· 
zijn met de waa1·digheid van het bemep 
en met de gevoelens clie ae leden van de 
Orde moeten bezielen. (De vijf arres
ten.) 

5° Tot ste1tn van een ontvankelijlce voor
ziening tegen een ·besUssing van de ge
mengde 1·aad van beroep van de Orde 
de1· apothelce1·s, lean het hot van ambts
wege een micldel opwerpen (1). (Vijfde 
arrest, stilzwijgende beslissing. J 

EERSTE ARREST. 

(KNAEPEN.) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 October 1951 gewezen, 
door de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers; 

Over het derde onderdeel van het derde 
middel : schending van de artikelen 2 
en 5 van de wet van 19 Mei 1949 tot op
richting van de Orde der apothekers, en 
de wettelijke bepalingen die de vrijheid 
van de beroepen waarborgen, doordat de 
bestreden beslissing de door aanlegger in
gediende aanvraag tot inschrijving op de 
lijst van de Orde der apothekers af
wijst om rederr « dat de vestiging onte
gensprekelijk een ondeontologisch karak
ter vertoont >> wegens de nabijheid van 
een reeds gevestigde apotheek, dan wan
neer de weigering van inschrijving ge
grond op dit voorgewend deontologisch 
motief onwettelijk is en inbreuk maakt 
op de vrijheid van de arbeid : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 19 Mei 1949, hetwelk bij zijn eerste 

(1) Verbr., 4 Februari 1952 (zie hoger. 
biz. 277; Bull. en PASIC., 1952, I, 310). 

alinea bepaalt dat de Orde der apothekers 
alle houders omvat van het wettelijk 
diploma of van het erkend buitenlands 
diploma van apotheker, die in Belgie 
woonachtig zijn en er hun beroep uitoe
fenen, bovendie'n alle houders van het wet
telijk diploma, clie een aanvraag dam·toe 
indienen, toelaat deel er van uit te rna
ken; 

Dat, voor de bonders van het wettelijk 
diploma, de uitoefening van het beroep 
dus niet als een uitdrukkelijke voorwaar
de voorkomt waaraan de inschrijving op 
de provinciale lijst der Orde onderworpen 
wordt; 

Overwegende dat, naar luid van ali
nea 2 van vermeld artikel, geen apotheker 
het beroep mag uitoefenen inclien hij niet 
vooraf zijn inschrijving op de lijst ver
kregen heeft ; 

Overwegende dat, nit alinea 3 van het
zelfde artikel welke de rechtspleging in 
boger beroep regelt in geval van verwer
ping van de aanvraag tot inschrijving, 
voortvloeit, mits inachtneming van het 
voorwerp van die tekst en van de wetge
vende werkzaamheden waaruit hij ont
sproten is, dat de raden der Orde, gelast 
met het opmaken van de lijst der Orde, 
de verwerping van de aanvraag tot in
schrijving slechts mogen steunen hetzij op 
de onregelmatigheid van de titel waarop 
die aanvraag rust, hetzij op de wezenlijke 
onwaardigheid van de verzoeker of op 
zijn beroepsonbekwaamheid; 

Dat, in het bijzonder, zij met de plaats, 
waar de verzoeker voornemens is zijn 
beroep uit te oefenen, alleen rekening 
dienen te houden in de mate nodig om 
hun bevoegdheid te rechtvaardigen, even
als de hiermede in verband staande gel
digheid van het visum van de titels door 

· de provinciale geneeskundige commissie 
van het gebied ; 

Overwegende dat die bepalingen van de 
wet aan de raden van de Orde de macht 
niet verlenen om een aanvraag tot in
schrijving op de lijst te verwerpen om re
denen afgeleid nit de voorwaarden waarin 
de verzoeker voornemens zou zijn het be
roep uit te oefenen; 

Overwegende dat de wet van 19 Mei 
1949, in zijn artikel 5, aan de raden van 
de Orde de opdracht geeft te zorgen voor 
de naleving van de pharmaceutische plich
tenleer, de eer, de eerlijkheid en de waar
digheid van en de geheimhouding door 
de leden der Orde, in de uitoefening of 
naar aanleiding van de uitoefening van 
bet beroep, en zelfs buiten hun beroeps
bedrijvigheid in geval van zware fouten, 
die op de eer van het beroep een weerslag 
zouden hebben; 

Dat dit artikel hun de taak oplegt de 
bevoegde overheden te wijzen op de in
breuken op de wetten en reglementen in-
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zake uitoefening van de artsenijkunst, en 
hun, benevens het recht om aan de leden 
der Orde aile bedrijvigheid te verbieden, 
die met de eerlijke uitoefening van de 
artsenijkunst onverenigbaar is of afbreuk 
kan doen aan de achting voor de apothe
kei·s, in de mate waarin het een andere 
bedrijvigheid geldt dan de normale uitoe
fening van de artsenijkunst, de macht 
verleent om de tekortkomingen aan de 
principes, die zij moeten doen naleven, 
bij toepassing: van de bij artikel 14 voor
ziene disciplinaire strafmaatregelen te 
beteugelen ; 

Dat de toepassing van die tucht
straffen, die tot de schrapping van de 
lijst der Orde kunnen reiken, een straf
maatregel is onderscheiden, in zijn wezen 
zoals in zijn voorwerp, van de verwer
ping van de aanvraag tot inschrijving; 

Overwegende derhalve dat, door het ver
werpen van de aanvraag tot inschrijving 
enkel te gronden op de beschouwing dat 
de vestiging van een apotheek op de 
plaats waar aanlegger voornemens is het 
beroep van apotheker uit te oefenen << een 
ondeontologisch karakter vertoont >> en van 
aard is apothekers er toe te brengen << zich 
te lenen tot praktijken van oneerlijke 
mededinging die niet stroken met de 
waardigheid van het beroep van apothe
ker >> en « zeker een gespannen verhouding 
en een ongezonde toestand >> teweeg te 
brengen « die oriverenigbaar zijn met de 
gevoelens die de uitoefenaars van om het 
even welk tak van de geneeskunde moeten 
bezielen ll, de bestreden beslissing de in 
het middel vermelde wettelijke bepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de andere middelen, verbreekt de be
streden beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Nederlandstalige Ge
mengde Raad van beroep van de Orde der 
apothekers en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak naar de 
Nederlandstalige Gemengde Raad van be
roep van de Orde der apothekers, anders 
samengesteld ; veroordeelt verweerster tot 
de kosten. 

13 Mei 1952. - 26 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslag_qever, 
H. van Beirs. - Gelijklwi.dende conolu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

TWEEDE AHREST, 

(VAN DER AUWERA.) 

HET HOF; Gelet op de bestreden 
:beslissing, op 30 October 1951 gewezen 

door de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers; · 

Over het tweede en het derde middel 
samen : schending van artikel 7 van de 
Grondwet en van de grondwettelijke be
palingen betreffende de vrijheid van han
del en nijverheid en van de artikelen 2, 
5 en 11 van de wet van 19 Mei 1949 tot 
oprichting van de Orde der apothekers : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 19 Mei 1949 hetwelk bij zijn eerste 
alinea bepaalt dat de Orde der apothekers 
aile houders omvat van het wettelijk di
ploma of van het erkend buitenlands di
ploma van apotheker, die in Belgie woon
achtig zijn en er hun beroep uitoefenen, 
bovendien aile houders van het wettelijk 
diploma die een aanvraag daartoe indie
nen, toelaat deel er van uit te maken; 

Dat, voor de houders van het wettelijk 
diploma, de uitoefening van het beroep 
dus niet als een uitdrukkelijke voorwaar
de voorkomt waaraan de inschrijving op 
de provinciale lijst der Orde onderworpen 
wordt; 

Overwegende dat, naar luid van ali
nea 2 van vermeld artikel, geen apotheker 
het beroep mag uitoefenen indien hij niet 
vooraf zijn inschrijving op de lijst verkre-
geu heeft; · 

Overwegende dat, uit alinea 3 van het
zelfde artikel welke de rechtspleging in 
hoger beroep regelt in geval van verwer
ping van de aanvraag tot inschrijving, 
voortvloeit, mist inachtneming van het 
voorwerp van die tekst en van de wetge
vende werkzaamheden waaruit hij ont
sproten is, dat de raden der Orde, gelast 
met het opmaken van de lijst der Orde, 
de verwerping van de aanvraag tot in
schrijving slechts mogen steunen hetzij 
op de onregelmatigheid van de titel waar
op die aanvraag rust, hetzij op de wezen
lijke onwaardigheid van de verzoeker of 
op zijn beroepsonbekwaamheid; 

Dat, in het bijzonder, zij met de plaats, 
waar de verzoeker voornemens is zijn 
beroep uit te oefenen, aileen rekening 
dienen te houden in de mate nodig om 
hun bevoegdheid te rechtvaardigen, even
als de hiermede in verband staande gel
digheid van het visum van de titels door 
de provinciale geneeskundige commissie 
van het gebied ; 

Overwegende dat die bepalingen van de 
wet aan de raden van de Orde de macht 
niet verlenen om een aanvraag tot in
schrijving op de lijst te verwerpen om re
denen afgeleid uit de voorwaarden waar
in de verzoeker voornemens zou zijn het 
beroep uit te oefenen; 

Overwegende dat de wet van 19 Mei 
1949, in zijn artikel 5, aan de raden van 
de Orde de opdracht geeft te zorgen voor 
de naleving van de pharmaceutische plich
tenleer, de eer, de eerlijkheid en de waar-
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digheid van en de geheimhouding door de 
!eden der Orde, in de uitoefening of naar 
aanleiding van de uitoefening van het be-· 
roep, en zelfs buiten hun beroepsbedrij
vigheid in geval van zware fouten, die op 
de eer van het beroep een weerslag zou
den hebben; 

Dat dit artikel hun de taak oplegt de 
bevoegde overheden te wijzen op de in
breuken op de wetten en reglementen in
zake uitoefening van de artsenijkunst, en 
hun, bene,rens het recht om aan de !eden 
der Orde aile bedrijvigheid te verbieden, 
die met de eerlijke uitoefening van de art
senijkunst onverenigbaar is of afbreuk 
kan maken aan de achting voor de apo
thekers, in de mate waarin het een andere 
bedrijvigheid geldt dan de normale uitoe
fening van de artsenijkunst, de macht 
verleent om de tekortkomingen aan de 
principes, die zij moeten doen naleven, 
bij toepassing van de bij artikel 14 voor
ziene disciplinaire strafmaatregelen te 
beteugelen ; 

Dat de toepassing van die tucht
straffen, die tot de schrapping van de 
lijst der Orde kunnen reiken, een straf
maatregel is onderscheiden, in zijn we
zen zoals in zijn voorwerp, van de ver
werping van de aanvraag tot inschrij
ving; 

Overwegende derbalve dat, door het 
verwerpen van de aanvraag tot inschrij
ving enkel te gronden op de beschouwing 
dat de vestiging van een apotheek, waar 
aanlegger voornemens is het beroep van 
apotheker uit te oefenen, « een ondeonto
logisch karakter vertoont )) en van aard 
is om, « afgezien van het feit dat waar 
apothekers door de ligging van hun apo
theek )). . . « er toe gebracht kunnen wor
den zich te lenen tot praktijken van on
eerlijke mededinging die niet stroken met 
de waardigheid van het beroep van apo
theker JJ, << allerminstens een gespannen 
verhouding en een ongezonde collegiale 
toestand teweeg te brengen, die onver
enigbaar zijn met de gevoelens die de 
uitoefenaars van om het even welke tak 
der geneeskunde wederzijds moeten bezie
len JJ, de bestreden beslissing de in de 
middelen vermelde wettelijke bepalingen 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, en zonder dat er tot 
inachtneming van de andere middelen aan
leiding is, verbreekt de bestreden beslis
sing; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; verwijst de zaak naar de Neder
landstalige Gemengde Raad van beroep 
van de Orde der apothekers, anders sa-

mengesteld ; veroordeelt verweerster tot 
de kosten. 

13 1\'Iei 1952. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

DERDE ARREST. 

(NEVENS.) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 December 1951 gewezen 
door de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 2, en in het bijzonder 2, ali
nea 2, 5 en 11 van de wet van 19 1\'Iei 1949 
tot oprichting van de Orde der apothe
kers, doordat de bestreden beslissing, zon
der te betwisten dat aanlegger houder is 
van het wettelijk diploma van apotheker, 
oordelende dat de Orde der apothekers tot 
plicht heeft, bij het openen van een 
nieuwe apotheek, er voor te zorgen dat de 
dier gelegenheid, als bij aile andere gele
genheden, de deontologische voorschriften 
zouden geeerbiedigd worden, de aanvraag 
tot inschrijving van aanlegger op de lijst 
van de Orde der apothekers weigert in 
te willigen om de zogezegde deontolo
gische reden afgeleid hieruit dat aanleg
ger voornemens is, schuin tegenover de 
apotheek van Apotheker D'Heur en in de 
nabijheid van twee andere apothekers een 
apotheek te openen, dan wanneer de 
Orde der apothekers, uitspraak doende 
over een aanvraag tot inschrijving, zich 
er toe beperken moet na te gaan of de 
aanvrager de wettelijke voorwaal'den ver
enigt om het beroep uit te oefenen en vol
doende waarborgen van eerbaarheid 
biedt : 

Overwegende dat om een aanvraag te 
verwerpen tot inschrijving op de lijst der 
Orde, met het opmaken waarvan zij ge
last zijn, de raden der Orde, wanneer de 
vereiste voorwaarden tot ontvankelijk
heid van de aanvraag vervuld zijn, enkel 
mogen steunen, hetzij op de onregelmatig
heid van de titel waarop die aanvraag 
rust, hetzij op de wezenlijke onwaardig
heid van de verzoeker of op zijn beroeps
onbekwaamheid, zonder dat er aanleiding 
zou kunnen bestaan tot het beoordelen 
van de voorwaarden waarin de verzoeker 
voornemens zou zijn het beroep uit te· 
oefenen; 

Overwegende dat de raden der Orde, 
gelast met de taak zorg te dragen voor de 
naleving van de pharmaceutische plich
tenleer, de eer, de eerlijkheid en de waar
digheid van en de geheimhouding door de 
Ieden der Orde, in de uitoefening of naar· 
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aanleiding van de uitoefening van het be
roep, en zelfs buiten hun beroepsdrijvig
heid ingeval van zware fouten, die op de 
eer van het beroep een weerslag zouden 
hebben, de macht bezitten om handelin
gen, die daarmede in strijd zijn, te be
teugelen bij toepassing van de bij arti
kel 14 van de wet van 19 Mei 1949 voor
ziene strafmaatregelen; 

Dat de toepassing van een tuchtmaat
regel, welke strekt tot het beteugelen van 
de door de leden der Orde bedreven in
brenk op de waardigheid van het beroep, 
niet mag verward worden met de beslis
sing over de aanvraag tot inschrijving op 
de lijst der Orde; dat derhalve de raden 
der Orde geen macht hebben om de vrije 
uitoefening van het beroep te verbieden 
op grond van redenen afgeleid uit de voor
waarden waarin clit beroep zon nitgeoe
fend worden, en tot het voorkomen der 
tekortkomingen die zij slechts mogen 
straffen wanneer deze gepleegd worden ; 

Overwegende derhalve dat, door het 
verwerpen van de aanvraag tot inschrij
ving op de lijst der Orde enkel te gron
den op de beschouwing dat de vestiging 
van een apotheek op de plaats waar aan
legger voornemens is het beroep van apo
theker nit te oefenen « zeer terecht ll « in 
de apothekerswereld voor strijdig met de 
regelen der plichtenleer wordt gehonden ll, 
de bestreden beslissii:tg de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen geschon
den heeft; 

Om die redenen, en zonder dat er tot 
inachtneming van het andere middel aan
leiding is, verbreekt de bestreden beslis
sing; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; verwijst de zaak naar de Neder
landstalige Gemengde Raad van beroep 
van de Orde der apothekers, anders sa
mengesteld; veroordeelt verweerster tot 
de kosten. 

13 Mei 1952. - 26 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijlcl~tidende concltt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

YIERDE ARREST •. 

{MOMBAERTS.) 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 December 1951 gewezen 
door de N ederlandstalige Gem eng de Raad 
van beroep van de Orde der apothekers; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 5 van de wet van 19 Mei 1949 tot 

oprichting van de Orde der apothekers, 
doordat de bestreden beslissing, enkel en 
alleen wegens de ligging van de apotheek 
waar aanlegger zijn beroep zal uitoefe
nen, de inschrijving van aanlegger op de 
lijst der Nederlandstalige Raad der Orde 
van de provincie Brabant weigert : 

Overwegende dat, om de beslissing van 
de provinciale raad te bevestigen welke 
de aanvraag van aanlegger afwijst, aan
vraag die ertoe strekt zijn inschrijving op 
de lijst der Orde te bekomen, de bestre
den beslissing op het postulaat steunt 
dat steeds als een erge tekortkoming aan 
de regels van de plichtenleer wordt aan
gezien het feit zich te vestigen in de on
midclellijke nabijheid van een collega « zo
dat de nieuwe vestiging berekend blijkt 
om de clientele van de reeds gevestigcle 
collega ·af te nemen ll ; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
bovendien in acht neemt dat de vestiging 
van appellant noodzakelijkerwijze een on
gezonde toestand tussen collegas moet te
weegbrengen waarbij '<< de waardigheid 
van het pharmaceutisch korps in het ge
drang komt ll; 

Overwegende dat nit de sainenhang van 
artikel 5, alinea's 2, 3 en 4, artikel 11, 
alinea 10, 1°, met artikel 14 van cle wet 
van 19 Mei 1949 blijkt dat de opdracht 
van de raden van de Orde der apothekers, 
wat de zorg aangaat voor de naleving 
van de pharmaceutische plichtenleer, be
perkt is tot een toezicht over de uitoefe
ning van het beroep en, in zekere zware 
gevallen, buiten cle beroepsbedrijvigheid 
van de apothekers, leden van de Ord,e, 
en tot de bestraffing, door toepassing van 
de tuchtmaatregelen voorzien bij arti
kel 14, van alle gepleegde tekortkoming 
aan de plichten van eer, eerlijkheid, 
geheimhoucling en waardigheid waartoe 
de leden van de Orde gehouden zijn; 

Overwegende dat, door te steunen op de 
oneerlijke beroepsbedrijvigheid, die de 
vestiging van de apotheek van aanlegger 
zou uitmaken en op de ongezonde toestand 
welke die vestiging voor gevolg zou heb
ben, en zonder vast te stellen dat aanleg
ger zich zou schuldig gemaakt hebben 
aan een feit waarvan de zwaarwichtigheicl 
de verwerping van de aanvraag tot in
schrijving op de lijst der Orde zou recht
vaardigen, de bestreclen beslissing be
schikt heeft bij wijze van een voorbehoe
dende_ maatregel en niet tot de tuchtbe
straffing van een door een apotheker, lid 
van de Orde, gepleegde inbreuk op de 
plichtenleer; dat de beslissing aldus de 
machten .overschreden heeft die de wet 
aan de raden van de Orde toekent; 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing de in het middel bedoelde wetsbepa
ling heeft geschonden ; 
- Om deze redenen, verbreekt die beslis-
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sing; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Nederlandstalige Gemengde Raad van 
beroep der Orde van de apothekers en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Nederlandstalige 
Gemengde Raad van beroep van de Orde 
der apothekers, anders samengesteld. 

13 Mei 1952. - 2° kamer. - TToorzitte1·, 
H. ·wouters, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. Bareel. - Gelijkl7tidende concl7tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

VIJFDE ARREST. 

(DEVOS.) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 Juni 1!l51 gewezen door 
de Franstalige Gemengde Raad van be
roep van de Orde der apothekers ; 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van de artikelen 2, 5 en 14 van de 
wet van 19 Mei 1949 tot oprichting van 
de Orde der apothekers, doordat de be
streden beslissing de inschrijving van aan
legger op de lijst van de Orde weigert om 
reden dat de vestiging van de apotheek, 
waar hij voornemens is het beroep van 
apotheker uit te oefenen,. in hoofde van 
aanlegger een tekortkoming aan een regel 
van de plichtenleer zal uitmaken : 

Overwegende dat, om de aanvraag tot 
inschrijving op de lijst van de Orde der 
apothekers af te wijzen, de bestreden be
slissing, als principe stelt dat de vestiging 
van een nieuwe apotheek in de onmiddel
lijke nabijheid van een andere van aard 
is een verbitterende en ongezonde toe
stand te veroorzaken en op zich zelf een 
tekortkoming uitmaakt aan een regel van 
de plichtenleer waarvan de raden der 
Orde voornamelijk van de nieuwe apothe
kers het naleven moeten eisen ; 

Dat, bij toepassing van dit principe, de 
bestreden uitspraak beslist dat het openen 
van aanleggers apotheek in het huis
nummer 315 van de Rogierlaan te Schaar
beek, wegens de afstand die dient nage
leefd, een aan gezegde regel van de plich
tenleer stellige tekortkoming uitmaakt ; 

Overwegende dat uit de samenhang van 
artikel 5, alinea 2, 3 en 4, van artikel 11, 
alinea 10, 1°, met artikrl 14 van de wet 
van 19 Mei 1949 blijkt dat, wat de zorg 
aangaat voor de naleving van de phar
maceutische plichtenleer, de opdracht 
van de raden van de Orde der apothekers 
beperkt is tot een toezicht over de be
roepsbedrijvigheid - en, in zekere zware 
gevallen, buiten de beroepsbedrijvigheid 
- van de apothekers, leden van de Orde, 

en tot de bestraffing, door toepassing van 
de tuchtmaatregelen voorzlen bij arti
kel 14, van , alle gepleegde tekortkoming 
aan de plichten van eer, eerlijkheid, ge
heimhouding en waardigheid waartoe de 
leden van de Orde gehouden zijn; 

Overwegende dat, door te steunen op de 
beroepsonkiesheid welke de vestiging van 
aanleggers apotheek zou uitmaken en op 
de ongezonde toestand welke die vesti
ging zou kunnen voor gevolg hebben, de 
bestreden beslissing niet een disciplinaire 
tuchtbestraffing tegen een door een apo
theker, lid van de Orde, wegens gepleeg
de inbreuk op de plichtenleer heeft uitgec 
sproken, maar een voorbehoedende maat
regel heeft toegepast, aldus de machten 
ovei·schrijdend die de wet aan de raden 
van de Orde toekent; 

Overwegende dat, inc1ien de bestreden 
beslissing « daarenboven ll aanlegger ver
wijt zijn apotheek op 12 Januari 1951 ge
opend te hebben, in weerwil van de hem op 
26 December betekende beslissing die zijn 
aanvraag tot inschrijving op de lijst af
wijst, zij niettemin die omstandigheid niet 
aanziet als een feit dat zwaarwichtig ge
noeg is om op zich zelf het weigeren van 
de inschrijving te rechtvaardigen; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig an•est 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Franstalige Gemengde Raad van 
beroep van de Orde der apothekers en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; . 
verwijst de zaak naar de Franstalige Ge
mengde Raad van beroep van de Orde der 
apothekers, anders samengesteld. 

13 Mei 1952. - 26 kamer. - TToorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. ·- TTerslag_qever, 
H. Bareel. - Gelijklttidende conclttsie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

2• KAMER. - 13 Mei 1952 

GENEESKUNDE. - ORDE DER APOTHE
KERS. - .APOTHEKER INGESCHREVEN OP DE 
LIJST VAN DE 0RDE, DIE OM MACHTIGING VER
ZOEKT TOT RET OVERBRENGEN VAN ZIJN APO
THEEK IN EEN ANDERE GEMEENTE VAN DE PRO

VINCIE. - .AFWIJZING DOOR DE GEMENGDE 
RAAD VAN BEROEP. - BESLISSING HIEROP GE
STEUND DAT DE VESTIGING VAN EEN APOTHEEK 
OP DE UITGEKOZEN PLAATS IN TEGENSTRIJD 
MET DE PL!CHTENLEER ZOU ZIJN. - 0NWET
TELIJKHEID. 

Is onwettig, de beslissing van de Ge
mengde 1·aad van beroep van de Orde 
am· apothekers die, ten einde een ge-
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betwlijlce inbreulc op de pliohtenleer te 
vooTicomen, aan een apotheker die op de 
lijst van de 01·de ingesohreven is de 
maohtiging weigert zijn apotheelc in een 
andere gemeente van de provinoie over 
te b1·engen in de nabijheid van de door 
zijn gewezen stagemeester ltitgebate 
a1Jotheelc (1). 

(ROGIE;RS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 December 1951 gewezen 
door de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 5 van de wet van 19 Mei 1949 tot 
oprichting van de Orde der apothekers, 
doordat de bestreden beslissing de aan
vraag tot overbrenging van de apotheek 
van aanlegger verworpen heeft, wanneer 
deze laatste reeds op de lijst ingeschre
ven was, en de wet aan de raden geen 
recht toekent om uitspraak te doen over 
de vestiging op een andere plaats van 
een op de lijst ingeschreven apotheker : 

Overwegende dat het blijkt uit de be
slissing van de Raad van West-Vlaande
ren, welke door de bestredeil beslissing 
bevestigd werd, dat aanlegger op 12 Fe
bruari 1951 door de Provinciale Raad van 
West-Vlaanderen op de lijst der Orde 
werd ingeschreven en dat hij de Lange
mar)l: een apotheek open hield; 

Dat de aanvraag, die tot de bestreden 
beslissing aanleiding heeft gegeven, inge
diend werd ingevolge het voornemen van 
aanlegger zijn apotheek naar leper over 
te brengen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
aanneemt dat de raden van de Orde ge
machtigd zijn om het even « welke nieuwe 
vestiging en elke verandering van vesti
ging Jl toe te laten en, dientengevolge, de 
aanvraag afgewezen heeft op grond van 
de overweging dat het voornemen van 
aanlegger cc in de nabijheid van de apo
theek van zijn gewezen stagemeester, pas 
vier jaar na het einde van de stage ll, 
een apotheek te vestigen cc als volkomen 
ondeontologisch voorkomt ll; 

Overwegende dat de wet aan de raden 
der Orde opdracht geeft te zorgen voor de 
naleving van de pharmaceutische plich
tenleer, de eer, de eerlijkheid en de waar
digheid van en de geheimhoudig door, 
de leden der Orde, in de uitoefening of 
naar aanleiding van de uitoefening van 
het beroep, en zelfs buiten hun beroeps
bedrijvigheid in geval van zware fouten 
die een weerslag zouden hebben op de eer 

(1) Zie de voorgaande arresten. 

van het beroep, en hun de macht verleent 
om de handelingen, die daarmede strijdig 
zijn, bij toepassing van de bij artikel 14 
van de wet voorziene strafmaatregelen te 
beteugelen ; 

Overwegende dat de raden, die de te
kortkomingen van de leden der Orde op 
di~ wijze mogen beteugelen wanneer zij 
gepleegd zijn, het recht niet hebben, 
tot voorkoming er van, de vrije uit
oefening van het beroep, die in overeen
stemming met de wetten en de reglemen
ten gesclliedt, aan andere voorwaarden te 
onderwerpen ; 

Dat zij, naar aanleiding van de aan
vraag tot inschrijving, alleen de woon
plaats of de plaats waar de verzoeker 
zijn beroep zal uitoefenen in acht mogen 
nemen in de maat nodig om hun bevoegd
heid te rechtvaardigen, evenals de in ver
band staande geldigheid van het visum 
van de titels door de provinciale genees
kundige commissie van het gebied, zonder 
zich te mogen inlaten met de plaatselijke 
aangelegenheden die de uitoefening van 
het beroep aanbelangen ; 

Overwegende derhalve dat, door de aan
vraag van aanlegger af te wijzen om rede
nen afgeleid uit de voorwaarden waarin 
de verzoeker voornemens zou zijn het be
roep te blijven uitoefenen, de bestreden 
beslissing de in het middel aangeduide 
wettelijke be paling geschonden heeft; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de andere middelen, verbreekt de be
streden beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Nederlandstalige Ge
mengde.Raad van beroep van de Orde der 
apothekers en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak naar 
de Nederlandstalige Gemengde Raad van 
beroep van de .Orde, anders samengesteld, 
veroordeelt verweerster tot de kosten. 

13 Mei 1!!52. - 2" kamer. - Voorzittef', 
H; Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. ,:___ Gelijlcluidende oonolusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

2" KAMER. - 13 Mei 1952 

BURGERLIJKE VORDERING. - AAN
STELLING VAN EEN VERKWISTER ALS BURGER
LT.D~E PARTIJ, ZONDER DE BI.HlTAND VAN ZIJN 
GERECHTELI.JKE RAADSMAN. - TUSSENKOMST 
VAN DE GERECHTELIJKE RAADSMAN V66R HET 
HOF VAN BEROEP. - NIETIGHEID GEDEKT. 

De nieUgheid voo1·tvloeiende hientit dat 
een verlcwister zioh zonder de bijstand 
van de hem toegevoegde gerechtelijlce 
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raadsman burgerlij lee partij heeft ge
steld, is gedelct door de belwachtiging 
bij zijn tttssenlcomst v66r het hot van 
beroep door de gerechtelijlce raadsman 
verleend (1). 

(M. VAN WAESBERGRE, 
T. C. J. VAN WAESBERGHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Wat de voorziening betreft gericht 
tegen de beslissing over de publieke vorde
ring : 

Overwegende dat de substantHHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de straf 
overeenkomstig de wet is; 

II. Wat de voorziening betreft gericht 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 3 van de wet van 17 April 1878, 
63, 66 en 67 van het Wetboek van straf
vordering, 513 van het Burgerlijk Wet
hoek, 391bis van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, in zover het hof van be
roep de stelling als burgerlijke partij re
gelmatig en ontvankelijk verklaarde, dan 
wanneer de burgerlijke partij zonder de 
bijstand van een gerechtelijk raadsman 
haar vordering instelde, dan wanneer zij, 
toen zij zich stelde, reeds van een gerech
telijk raadsman voorzien was, en dan 
wanneer het verdedigingsmiddet door aan
legger in boger beroep voorgesteld ontvan
kelijk was, daar het van openbare orde 
is : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat, in de onwetendlleid om
trent de benoeming van een gerechtelijk 
raadsman aan verweerster ingevolge de 
door aanlegger zelf ingediencle vordering 
tot ontzetting, de correctionele rechtbank 
de stelling als burgerlijke partij van ver
weerster, zonder bijstand van haar raads
man, ontvankelijk en regelmatig had ver
klaard en over haar eis uitspraak had 
gedaan; clat eerst in hoger beroep, aan
legger de onbekwaamheid van verweer
ster opgeworpen heeft om er uit de nietig
heid van de stelling als burgerlijke partij 
af te leiden ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
met reden heeft beslist dat de aanvanke-

(1) Arg. verbr., 27 April 1899 (Bull. en 
PASIC., 1899, I, 201); 8 Februari 1945 (Arr. 
Yerb1·., 1945, blz. 101; Bull. en PASIC., 1945, 
I. 111). 

lijke nietigheid van de stelling als bur
gerlijke partij gedekt was door de be~ 
krachtiging volgende uit de door de ge
rechtelijke raadsman v66r het hof van be
roep verleende bijstand; 

Overwegende, inderdaad, dat het gebrek 
waarmede de stelling van de burgerlijke 
partij in eerste aanleg behept was en 
waarvan de rechter onbewust was, wijl 
de rechterlijke maatregel hem onbekend 
was, geen rechtsstoornis laat voortbestaan 
vermits, enerzijds, de verdachte, hier aan
legger, de door hem gekende grief niet in
geroepen had en het debat vrij aanvaard 
had, en, anderzijds, de bescherming van 
de belangen waarin de benoeming van 
een gerechtelijk raadsman voorziet, ver
zekerd werd door dezes tussenkomst in 
boger beroep en door de bekrachtiging die 
eruit volgt; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

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

13 M:ei 1952. - 2" kamer. - Voo,·zUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve-rslaggevet·, 
H. van Beirs. - Gelijlcl~tidende conclusie. 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 13 Mei 1952 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VERKEERSBE
LASTING OP DE AUTOVOERTUIGEN. - PROCES
VERBAAL TOT VASTSTELLING VAN INBREUKEN 
DOOR EEN AGENT VAN DE BELAS1'INGEN OPGE
STELD. - BEWI.TSKRACHT. 

In zake taxe op de atttomobielvoertttigen, 
vet·leent geen enlcele wetsbeschiklcing 
aan de pmcessen-ve1·baal opgesteld door 
een beedigde agent van de belastingen 
bewijslcracht van de er in aangewezen 
feiten tot bewijs van het tegendeeZ. 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 December 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 8, para
graaf 1, 10, 11, paragraaf 1, en 13 van de 
wet van 28 Maart 1923 betreffende de ver
keersbelasting op de autovoertuigen, en 
alle andere ter zake ingeroepen wetsbepa
lingen, doordat het bestreden arrest 
niet gemotiveerd is, daar het niet bepaalt 
waarin het tegenbewijs bestaat dat v66r 
het hof zon bijgebracht geweest zijn tegen 



------- ~-~~ -~-~~-=~=-===-=~~--~ -- [ 

-509-

de vaststellingen vervat in het proces-ver
baal nr 3 van 30 Juni 1950, opgemaakt 
door de heren Van Coppenolle, El. C. A. en 
Delbecque A. J., welke bewijskracht heb
ben totdat het tegendeel bewezen is : 

Overwegende dat in zake belasting op 
de automobielen en andere stoom- of mo
torvoertuigen, geen wettekst ami de pro
cessen-verbaal, opgemaakt door een be
edigde agent van de administratie der be
lastingen, ten aanzien van de er in ver
melde feiten bewijskracht verleent totdat 
het tegenbewijs geleverd wordt; 

Dat deze processen-verbaal slechts als 
inlichtingen gelden; 

Ove'rwegende dat het bestreden arrest, 
bij gebrek aan conclusies van de vervol
gende partij, dienvolgens, bij een souve
rein beoordeling der feiten heeft kunnen 
beslissen dat deze niet bewezen zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 
.EJn overwegende dat de substantillle 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 de Staat, administratie 
van FinancN!n, tot de kosten. 

13 Mei 1952. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Vers!aggever, 
H. Bayot. - Gelijklttidende conclnsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 13 Mei 1952 

VEJRKEJEJR. - VLUCHTMISDRIJF. - BEGRIP. 

Het vlnchtmisdrijf, bedoeld door arti
kel i:lbis van de wet van 1 Attgustus 1899 
(wet van 1 Augusttts 1924, a1·t. 3) ver
onde?·stelt dat de voerder van het rijtuig 
die de vltwht nam wist dat zijn rijtuig 
een ongeval veroo1·zaalcte of daartoe 
aanleiding gaf en dat hij aldtts handelde 
om niet bij de nodige bevindingen aan
wezig te zijn (1). 

(MINNAERT, T. VAN CEUNEBROECK.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 Februari 1952 in boger be-

(1) Zie verbr., 25 November 1935 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 66). 

De veroordeling wegens vluchtmisdrijf was 
onwettig zowel onidat zij aan de verdachte een 
geldboete oplegde als omdat zij de vervallen
verklaring uitsprak van het ·recht een rijtuig 
te voeren ; ook wordt zij in haar geheel door 
het arrest verbroken. Waar het arrest, in het 

roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

I. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

a) Ten aanzien van de inbreuken op ar
tikelen 41 en 54 van de Wegcode (feiten A 
en B) : 

Overwegende dat de substantnlle of op 
straf vannietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de ver
oordelingen overeenkomstig de wet zijn ; 

b) Ten aanzien van de inbreuk op arti
kel 2bis van de wet van 1 .Augustus 1899 
(feit 0) : 

Over het mi<ldel van ambtswege : schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 2bis van de wet van 1 .Augustus 1899 
op de politie van het wegverkeer (wet van 
1 Augustus 1924, artikel 3) ; 

Overwegende dat, onder aanhaling van 
voormeld artikel 2bis, het beroepen von
nis, - hetwelk door het bestreden vonnis 
werd bevestigd; - aanlegger tot een geld
boete van 100 frank heeft veroordeeld, 
alsmede tot cc de schorsing een voertuig, 
luchtschip of rijdier te geleiden gedurende 
een tijdspanne van drie maanden ll ; dat 
die veroordeling werd uitgesproken op 
grond van een telastlegging woordelijk 
luidende : << te Gent, op 3 Juli 1951, op de 
openbare weg, na een aanrijding veroor
zaakt te hebben, de vlucht genomen te 
hebben ll; ' 

Overwegende dat, opdat de rechtbanken 
de overtreders van voormeld artikel 2bis 
zouden kunnen vervallen verklaren van 
het recht << een rijtuig te voeren ll, die 
wetsbepaling vereist, niet alleen dat de 
voerder van het rijtuig, die de vlucht 
neemt, weten moet dat zijn rijtuig een 
ongeval veroorzaakte of daartoe aanlei
ding gaf, doch bovendien dat hij aldus 
handelde om niet bij de nodlge bevindin
gen aanwezig te zijn ; 

Dat noch het bestreden vonnis, noch het 
beroepen vonnis het bestaan van die beide 
elementen van het misdrijf vaststellen; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft ; 

II. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat die vordering uitslui-

bijzonder, de vervallenverklaring van het recht 
een « rij tuig te voeren >> uitsprak, heeft het, 
wellicht, willen onderstrepen dat in deze zaken 
de wet de vervallenverklaring niet uitbreidt tot 
deze van het recht een luchtschip te besturen 
of een rijdier te geleiden (verge!. art. 10, 3', 
van de besluitwet van 14 November 1939 be
treffende de beteugeling van de dronkenschap). 
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tend op de artikelen 41 en 54 van de Weg
code gesteund is ; 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept en het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel in zover het de ver
oordeling van aanlegger wegens vlucht
misdrijf bevestigt en hem verwijst in de 
op het hoger beroep gevallen kosten van 
de publieke vordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent en dat melcling 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt aanlegger tot de twee derde 
van de kosten en laat het overige de Staat 
ten laste; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, zetelende in hoger beroep. 

13 Mei 1952. - 2° kamer. - Voorz'itte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
M. Belpaire. - Gel'ijlclttidende concl7tS·ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 13 Mei 1952 

BEJWIJS. - STRAFZAKEN. - AAN DE AKTEN 
VERSCHULDIGD GELOOF.- 00NCLUSIES VAN DE 
VERDACHTE DIE DE VERKLARING VAN EEN GE
TUIGE INROEPEN. - ARREST DAT BESLIST DAT 
DIE VERKLARING NIET RET DOOR DE VER
DACHTE ER UIT AFGELEID BEWI.JS LEVERT. -
GEEN SCHENDING VAN RET AAN DE CONCLUSIES 
OF AAN RET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING VERSCHULDIGD GELOOF. 

Schendt niet het actn de concl7tsies of aan 
het proces-ve1·baal van de terechtzitting 
ve1:schulcl'igd geloof, het arrest dat be
slist clat de verklaring van een getuige 
het bewijs niet leve1·t dat de concl7tSies 
van de aanlegger bewee1·den er ttit te 
mogen afleiden. · 

(DIRKX EN GERTSLER, T. WARRRAFT.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissingen : 

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

B, In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de burgerlijke vorde
ring gewezen beslissing : 

I. Over de voorziening van Jacob Gerst
ler : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
mid del inroept tot staving van zijn voor
ziening en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

, II. Over de voorziening van Willem 
Dirkx: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1131, 1319 en 1356 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest beslist dat de stelling van verweerder 
als burgerlijke partij ontvankelijk is om 
reden << dat niet betwist wordt dat de 
bnrgerlijke partij op het ogenblik van het 
misdrijf werkelijk in het bezit van de 
gestolen zaken was; dat dit bezit, over
eenkomstig artikel 2279 van het Bnrger
lijk Wetboek, eigendomstitel uitmaakt zo

. lang geen tegenbewijs voorgebracht 
wordt; dat dit tegenbewijs niet kan voort
vloeien nit enkele bewoordingen geput 
nit een verklaring van een getuige op de . 
terechtzitting afgeleid >l, dan wanneer 
aanlegger bij conclusies deed gelden dat 
nit een door de bnrgerlijke partij afgeleg
de en in het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 14 December 1951 opge
tekende verklaring bleek dat zij zelf er
kend had de gouden juwelen, welke na
dien tot staven werden verwerkt, niet aan 
de grens te hebben aangegeven, zodoende 
het bezit van bewuste staven in zijnen 
hoofde ongeoorloofd makend, en dat het 
arrest aldus het geloof heeft geschonden 
dat dient gehecht aan de conclusies van 
aanleggers en aan het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 14 December 1951, 
door de aard en de draagwijdte van deal
dus voorgebrachte bewijsmiddelen te mis
kennen: 

Overwegende dat, blijkens de vermel
dingen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 14 December 1951, bet 
getuigenis waarop het arrest steunt pre
cies de verklaring is door verweerder zelf 
afgelegd v66r hij zich burgerlijke partij 
stelde; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder het geloof te miskennen dat client 
gehecht aan de conclusies van aanleggers 
of aan de vermeldingen van het proces
verbaai van de terechtzitting van 14 De
cember 1951, heeft knnnen beslissen dat 
die enkele verklaring van verweerder het 
bewijs van het ongeoorloofd karakter 
van zijn bezit niet uitmaakt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeel t aanleggers tot de kos · 
ten. 
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13 :Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Yerslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

1" KAMER. - 15 Mei 1952 

BELASTINGEN. - GELDBOETEN EN VER
MEERDERINGEN VAN RECHTEN TEN TITEL VAN 
GELDBOETE, ANDERE DAN DIE UITGESPROKEN 
DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT. - KWIJT
SCHELDING DOOR DE MINISTER VAN FINANCIEN. 
- AARD. 

Wannee1· de minister van financiiJn, ge
bruik malcende van de hem doo1· het 
besluit van de Regent van 18 Maart 1831 
vedeende macht, het bedrag ve1·mindert 
van de geldboeten en van de ve1wwe1·de
ringen van 1·echten ten titel van geld
boete, andere dan die uitgesprolcen door 
de 1·echterlijke macht, gaat hij met de 
belastingplichtige geen dading aan noah 
enige andere wederlcedge overeenlcomst, 
met een e1· bij passende stilzwijgende 
ontbindende voorwaarde naar luid van 
a1·tilcel 1184 van het B1wge1"lijk Wet
boelc, dooh doet hij, als administratieve 
overheid en binnen de· perken van zijn 
bevoegdheid, uitspraalc over een recla
matie die bij hem is ingediend (1). (Be
sluit van de Regent van 18 Maart 1831, 
artikel 9.) 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Maart 1946 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 112 van de Grondwet, 42 en 
95 van het Wetboek der niet het zegel 
gelijkgestelde . taxes, ingevoerd door het 
koninklijk besluit van 2 Maart 1!127, ter 
uitvoering van artikel 36 van de Wet van 
8 Juni 11126, 9 van het besluit van de Re
gent van 18 Maart 1831, doordat, na 
te hebben vastgesteld dat de geldboeten 
verschuldigd nit hoofde van overtredingen 
begaan inzake weeldetaxe, door het be
stuur tot 20.000 frank herleid werden on
der voorwaarden die niet vervuld werden, 
het bestreden arrest de vordering tot beta
ling van die som niettemin afwijst, om re-

(1) Raadpl. verbr., 12 Januari 1903 (Bull. en 
PAsrc., 1903, I, 76) ; 4 October 1937 (ibid., 1937, 
I, 255); 8 November 1949 (Arr. Vm·br., 1950, 

den dat het bestuur met verweerder een 
dading gesloten heeft die het zelf niet na
gekomen heeft, dan wanneer het bestuur 
niet bevoegd is om een dading te treffen 
nopens die geldboeten, gezien deze hetzelf
de karakter hebben als de belasting waar
van zij de toepassing dienen te verzeke
ren; dat de wettelijke bepalingen aan
gaande de inning van de belasting van 
openbare orde zijn, en dat de verminde
ring der inzake weeldetaxe opgelopen 
geldboeten door de minister van financH\n 
verleend wordt ingevolge de hem door ar
tikel 9 van het besluit van de Regent van 
18 Maart 1831 toegekende macht : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zowel bij eigen motivering als bij 
verwijzing naar die van de eerste rechter 
vaststelt dat verweerder een reeks in
breuken op de wetgeving betreffende de 
weeldetaxe pleegde en aldus een reeks 
fiscale boeten opliep voor een totaal be
drag van 535.000 frank; dat ten slotte het 
bestuur van registratie en domeinen, na 
onderha.ndeling, zich vergenoegde met een 
schuldbekentenis van 20.000 frank, onder 
voorwaarde dat verweerder zich, bij 
wijze van maandelijkse stortingen, zou 
kwijten van dit bedrag, vermeerderd met 
de interesten; dat verweerder na enige 
afbetalingen in gebreke bleef; dat het be
stuur eerstens de vervolgingen hervatte 
door middel van een dwangbevel strek
kende tot betaling van het totaal 
bedrag van 535.000 frank, doch dat die 
rechtspleging nietig werd verklaard; dat 
het bestuur nadien de vervolgirigen door 
middel van het litigieus dwangbevel her
nam, ditmaal op grand van « de over
eenkomst, zijnde de schuldbekentenis )) 
van 20.000 frank; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit dwangbevel nietig verklaart; 

Dat het die beslissing steunt op de re
den dat bewuste schuldbekentenis «maar 
een element is van een wederkeri
ge overeenkomst, een dading, waardoor 
ieder der onderhandelende partijen van 
een deel van haar aanspraken afziet ll ; 
« dat, naar artikel 1184 van het Burger
lijk Wetboek, in de wederkerige contrac
ten, de ontbindende voorwaarde altijd 
stilzwijgend begrepen is voor het geval 
dat een der partijen haar verbintenis 
niet nakomt ll; en dat in onderhavig ge
val << geen der beide partijen de dading 
nageleefd heeft )) ; 

· Overwegende dat, wanneer, er toe door 
de belastingplichtige aangezocht, de minis
ter van financien gebruik maakt van de 
hem door het besluit van de Regent dd. 

biz. 121; Bull. en PASIC., 1950, I, 131, en de 
conclusie van de H. advocaat-generaal Ganshof 
van der Meersch). 
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18 Maart 1831 verleende macht het bedrag 
te verminderen van de geldboeten en van 
de vermeerderingen van rechten ten titel 
van gelclboete, andere clan die uitgespro
ken door de rechterlijke macht, hij met 
de belastingplichtige niet een wederkerige 
overeenkomst aangaat, in het onderhavig 
geval een dueling, die krachtens arti
kel 1184 van bet Rurgerlijk vVetboek een 
stilzwijgencle ontbindencle voorwaarde in
sluit, maar als administratieve overheid 
en binnen de perken van zijn bevoegclheid, 
uitspraak doet over een reclamatie die 
bij hem is ingecliencl; dat daaruit volgt 
dat, waar het beslist heeft zoals hierbo
ven gezegd, het bestreden arrest de in het 
middel aangec1uide wetsbepalingen ge
schonden 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 Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten van 
de aanleg in verbreking; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

15 Mei 1952. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Bail, ruaclsheer, waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. de Clippele. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

. 1• KAMER. - 15 Mei 1952 

BURGEJRLIJKE OPEISINGEJN. - OP
EISING IN HUUR VERANDERD IN OPEISING IN 
EIGENDOM. - llEREKENING VAN DE VERGOE
DING. 

Een opfJ'ising in htttt1", nade1·hand veran
de1·d in opeising in eigendom, geett 
slechts recht op 6en enlcele vergoeding, 
flie berelcend wonlt op de dag van de in
bezitneming in huur, rekening gehou
den met de wegens huttr betaalde ot 
nog verschuldigde sommen. (Reglement, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
1 Februari 1938, art. 10, 38 en 48, gewij
zigd door koninklijk besluit van 10 Oc
tober 1939.) 

(MINISTER VAN VERKEERSWEZEN, 
T. DE KEYSER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 December 1948 in boger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Gent; 

Over het tweecle midde1 : schending van 
het enig artikel van de wet van 5 Maart 
1935 betreffende de staatsburgers, die, bij 
vrijwillige clienstneming of bij opeising, 
in oorlogstijcl de werking der openbare 
cliensten moeten verzekeren, van artikel 1 
van de wet van 16 Juni 1937, houdende 
toekenning aan de Koning van de macht 
om de nodige maatregelen te treffen ten 
eincle de mobilisatie der natie en de be
scherming der bevolking in oorlogstijd te 
verzekeren; van de artikelen 10, 11, 38 
en 48 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1938, tot uitvoering van de wet van 
5 Maart 1935 betreffencle de staatsburgers 
die, bij vrijwillige dienstneming of bij 
opeising, in oorlogstijcl de werking der 
open bare diensten moeten verzekeren; van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
10 October 1939 ter aanvulling van arti
kel 48 (Nationale autovoerclienst) van het 
reglement op de burgerlijke opeisingen 
(hetwelk artikel 48, B, c, 2bis, van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1938, 
houdende goeclkeuring van het reglement 
op de burgerlijke opeisingen geworden is), 
en van artikel 97 van de Grondwet; door
dat, om te beslissen dat, bij toepassing 
van artikel 10 van het reglement op de 
burgerlijke opeisingen, hetwelk bepaalt 
clat de vergoecling volgens de waarde der 
zaak op cc de clag der opeising client bere
kend >>, verweerder recht heeft op een 
som vertegenwoordigende de waarcle van 
de opgeeiste wagen, niet, zoals aanlegger 
beweerde, op 11- Mei 1940, dug van de op
eising in huur, maar op 5 Mei 1945, dag 
van de omvorming van de opeising in 
huur tot opeising in eigendom, het be
streden vonnis verklaart c< dat, indien de 
wet voorziet dat een opeising in huur in 
opeising in eigendom kan veranderd wor
den, geen enkele wettekst nochtans be
paalt dat die opeising in eigendom zou 
terugwerken tot op de dag waarop de 
opeising in huur plaats had en dat der
halve geintimeerde (hier verweerder) 
recht heeft op een vergoeding berekend op 
basis van de waarde van zijn vrachtwa
gen op het ogenblik van de opeising in 
eigendom », en clienvolgens aanneemt dat 
de verandering van de opeising van11 Mei 
1940, op 5 Mei 1945 een tweede opeising 
heeft doen ontstaan helemaal onderschei
den van de eerste, op datum van dewel
ke de door voormeld artikel 10 voor
ziene vergoedi~g client berekend; dan 
wanneer, integendeel, zoals aanlegger in 
zijn regelmatige conclusies staande hield, 
de cc verandering » voorzien door het re
glement op de burgerlijke opeisingen, zo 
zij een verandering van de aard van de 
opeising insluit, de eenheid dezer laatste 
helemaal handhaaft en cc dat er dienvol
gens geen sprake kan zijn van een 
tweede opeising die op een latere datum 
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zou ingaan, daar de opeising in eigendom 
eenvoudig de plaats inneemt van deze in 
huur gedaan '' ; doordat, waar het als niet 
voldoende het door aanlegger in zijn con
clusies gedane aanbod verwerpt van een 
vergoeding berekend, overeenkomstig het 
voorschrift van artikel 10 van· het regle
ment op de burgerlijke opeisingen, op 
grondslag van de waarde van de vracht
wagen op 11 Mei 1940, << dag der opei
sing)) van ·deze laatste, het bestreden von
nis de in het middel bedoelde bepalingen 
van het reglement op de burgerlijke op
eisingen verkeerdelijk geinterpreteerd en, 
bijgevolg, geschonden heeft : -

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 10 van het reglement op de burgerlijke 
opeisingen, goedgekeur<l bij koninklijk 
besluit van 1 Februari 1938, bij de bere
kening van de in verband met opeisingen 
van zaken verschuldigde vergoedingen, ai
leen rekening wordt gehouden met het 
werkelijk' verlies dat de verstrekker « op 
de dag der opeising » ten gevolge van de 
<< clefinitieve of tijdelijke inbezitneming " 
ondergaat; 

Overwegende dat een in huur opgeeiste 
vrachtwagen feitelijk onbeschikbaar wordt 
vanaf de dag van die· opeising, met het 
gevolg dat de vergoeding wegens verlies 
ondergaan ten gevolge van de inbezitne- . 
ming met inachtneming van de duur van 
de onbeschikbaarheid client berekend; 

Overwegende dat, krachtens artikel 38 
van voormeld reglement, wanneer de op
eising in huur in opeising in eigendom ver
;rq.derd wordt, de reeds betaalae of nog 
verschuldigde vergoedingen worden afge
trokken van de vergoeding voor opeising 
in eigendom ; 

Dat artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 10 October 1939, dat artikel 48 B, 
c, 2bis, van het reglement op de burger
lijke opeisingen is geworden, hetzelfde be
ginsel toepast, waar het bepaalt dat, wan
neer een opeising in huur in opeising 
in eigendom veranderd wordt, desgeval
lend voor het vaststellen van de toe te 
kennen vergoeding, met het bedrag van 
de wegens huur betaalde sommen reke
ning zal gehouden worden; 

Overwegende dat, wanneer een opeising 
in lmur in opeising in eigendom omgezet 
wordt, de wet niet twee opeisingen be
oogt aanleiding gevende tot twee onder
scheiden vergoedingen, maar een enkele 
opeising, een enkele inbezitneming, die, 
eerst tijdelij)< en daarna in definitieve in
bezitneming omgezet, tot een enkele ver
goeding aanleiding geeft ; 

Overwegende derhalve dat de vergoe
ding op de dag van de inbezitneming client 
berekend; 

Waaruit volgt dat, door te beslissen dat 
de waarde van de vergoeding wegens op
.eising in eigendom dient berekend te wor-

VERRR., 1952. - 33 

den op 5 Mei 1945, da,tum waarop de ·OP
eising in huur in opeising in eigendom 
omgezet werd, het bestreden vonnis de in 
het middel aangeduicle - wetsbepalirigen 
geschonden heeft ; 

Dat het micldel gegrond is; 
Om ,die redenen, verbreekt de bestreden 

bef>lissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de .Recl,ltbank van eerste aanleg te 
Gent en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten van de aanleg in verbreking; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

15 Mei 1952. - 1e kamer. ~ Voorzitter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. cle Clippele. ,
Gelijklnidende conclusie, H. Roger. Jam<
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Ryn. 

l e KAMER. - 16 Mei 1952 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. ~ 
VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AAN
DUIDING V>IN DE GESCHONDEN WETSREPALINGEN. 
- ONDER ZEKERE OPZICH'l'EN ONVOLLEDIGE 
OPGAVE. - KAN DE ONONTVAi\'KELr.JKHEID VAN 
DE VOORZIENING NIET VOOR GEVOLG HERREN 
INDIEN DEZE AANDUIDING OVERTOLLIG IS. 

2° OI'ENBARE ORDE.- 0PENRARE INTER
NATIONALE ORDE. - BUITENLANDSE WET DIE 
DE ECHTSCHEIDING VERBIEDT. - NIET TEGEN
STHIJDIG MET DE RELGISCHE INTERNATIONALE 
OPENBARE ORDE. 

3° ECHTSOHEIDING. - EJCHTGENOTEN DIE 
HUN NATIONALITEIT VAN HERKOMST BEH!EL
DEN. - 0NDERSCHEIDEN NATIONALITEITEN. -
NATIONALE WET VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN 
DIE DE ECHTSCHEIDING VERRIEDT. - HUWE
LIJK DAT DOOR ECHTSCHEIDING NIET KAN 
WORDEN ONTRONDEN. - ZELFS INDIEN DE AN
DERE ECHTGENOOT BELG IS. 

1o De vermelding, in de aanduiding van de 
geschonden wetsbepalingen, van ver
schillende wetten zonder bepal!ing van 
de geschonden a1·tilcclen, kan de onont
vanlcelijlcheid van de voorziening niet 
voo1~ gevolg hebben indien de ve1·melding 
van die wetten overtollig is. 

2° De buitenlandse wet d·ie de ech :' schei
ding verbiedt is niet als d~tsdanig in te
genstrijd met de Belgische openba1·e 
orde (1). 

3° W anneer twee personen van onde1·schei-

(1) Verbr., 12 Juni 1941 (Arr. Verb•·, 1941, 
blz. 136; Bull. en PASIC., 1941, I, 217) . 
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den nationaliteit,. niettegenstaanile het 
tussen hen aangegaan huwelijk, hun ei
gen nationaliteit van herlcomst behou
den en wannee1· de nationale wet van 
een van de echtgenoten de echtscheiding 
wwbiedt, lean het h~1welijk niet door 
echtscheiding ontbonden wo1·den, zelfs 
indien de andere echtgenoot Belg is (1). 

(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK, 
T. SERVAIS EN ROSSI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid afgeleid uit de schending van arti
kel 9 van de wet van 25 Februari 1925 
betreffende de rechtspleging in cassatie 
in burgerlijke zaken, doordat het ver
zoekschrift geen genoegzaam nauwkeurige 
uiteenzetting vervat van de middelen 
der aanleggende partij, haar conclusies 
en geen anduiding van de wetsbepaling 
waarvan de schending wordt ingeroepen : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van de voorziening duidelijk blijkt dat 
aanlegger het bestreden arrest verwijt te 
hebben beslist dat, wanneer een met een 
buitenlander gehuwde Belgische vrouw -
zoals verweerster - de staat van Belg 
behouden heeft wijl zij, in de vormen en 
binnen de termijn bepaald bij de wet, de 
bij artikel 18, paragraaf 3, alinea 2, van 
de samengeordende wetten op de nationa
liteit voorgeschreven verklaring heeft af
gelegd, de tweeheid van de persoonlijke 
rechtstoestanden van de echtgenoten, 
voortkomende van de tweeheid van hun 
nationaliteiten, de vrouw in de mogelijk
heid stelt de echtscheiding aan te vragen, 
overeenkomstig artikel 3, alinea 3, van het 
-Burgerlijk Wetboek, zonder dat haar het 
uitoefenen van dit recht kan worden ont
zegd wegens het feit dat de echtscheiding 
door het persoonlijk statuut van de man 
niet geoorloofd is, dan wanneer naar de 
stelling der voorziening, het feit een hu
welijk aan te gaan insluit dat de echtge
noten bij overeenkomst een enig huwe
lijksstatuut aannemen, dat enkel de na
tionale wet van de man, hoofd van het ge
zin, kan zijn; 

Overwegende dat, blijkens die uiteen
zetting, de grief erin bestaat het bestre
den arrest de schemling van bovenver
meld artikel 3, alinea 3, te verwijten; dat 
de voorziening tot verbreking van het be
streden arrest besluit, wegens schending 
van dit artikel ; 

(1) Zie onder dit arrest in Bull. en PASIC., 
1952, I, 589, de referenties door het openbaar 
ministerie in zijn conclusie vermeld. 

Dat, zo bovendien, in de voorziening 
verschillende wetten met betrekking tot 
de nationaliteit als geschonden worden 
opgegeven, zonder aanwijzing van de ar
tikelen dier wetten die zouden geschonden 
geweest zijn, die onvolledige, doch over
tollige vermelding, naar de zin van arti
kel 9 van de wet van 25 Februari 1925 
geen aanleiding geven kan tot niet-ont
vankelijkheid van de voorziening; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikel 3, alinea 3, van het Burgerlijk 
Wetboek, van het koninklijk besluit van 
14 December 1932 tot samenordening van 
de wetten op de nationaliteit (de voor
ziening duidt de bepalingen van dit be
sluit niet aan die zouden geschonden zijn 
geweest) en van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
dat de Belgische vrouw die een Italiaans 
onderdaan heeft gehuwd, doch regelma
tig verklaard heeft de Belgische nationa
liteit te willen behouden, zich vermag te 
beroepen op haar persoonlijk statuut, 
welke door de Belgische wet beheerst 
is gebleven, om tegen haar man een 
eis tot echtscheiding in te stellen, 
ofschoon dezes nationale wet de ontbin
ding van het huwelijk door echtscheiding 
niet toestaat, dan wanneer de echtgenoten 
door hun huwelijk een enig huwelijkssta
tuut hebben aangenomen hetwelk noodza
kelijk dat van de man, hoofd van het ge
zin, is, en niet, zoals de bestreden beslis
sing het verkeerdelijk aanneemt, een ge
mengd huwelijksstatuut hetwelk, met mis
kenning van het internationaal privaat
recht, dit wil zeggen van het geheel van 
de regelen toepasselijk terzake van oplos
sing van geschillen die tussen twee souve
reine Staten kunnen oprijzen miar aan
leiding van hun onderscheiden private 
wetten of van de private belangen van 
hun onderdanen, de vrouw in de moge
lijkheid zou stellen de echtscheiding aan 
te vragen, terwijl dit recht aan de Irian 
ontzegd wordt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerster, die van Bel
gische nationaliteit is, een huwelijk heeft 
aangegaan met verweerder, Italiaans on
·derdaan, wiens nationale wet de echt
scheiding verbieclt, en dat elk van de 
echtgenoten zifri nationaliteit behouden 
heeft; 

Overwegende dat nit de 1• en de 3• ali
nea van artikel 3 van het Burgerlijk Wet
boek blijkt dat de Belgische wetten be
treffende de staat van de personen op de 
Belgen toepasselijk zijn en dat de buiten
landse wetten betreffende hetzelfde voor
werp op de buitenlanders toepasselijk 
zijn, behoudens de bepalingen van Bel
gische internationale open bare orde; 

Overwegende dat de gronden van ont-
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binding van het huwelijk tot de staat van 
de personen behoren en dat de buiten
landse wet die de echtscheiding verbiedt, 
als dusdanig, niet strijdig is met de Bel
gische internationale openbare orde; 

Overwegende dat evenwel uit die be
schouwingen niet afgeleid dient te worden 
dat, wanneer twee personen, de ene van 
Belgische, de andere van buitenlandse 
nationaliteit, elk hun nationaliteit behou
den niettegenstaande het huwelijk dat zij 
aangegaan hebben, de gronden tot ontbin
ding van dit huwelijk, en bijzonder de 
toelaatbaarheid van een eis tot echtschei
ding individueel voor elk van de echtge
noten door zijn eigen nationale wet beho
ren te worden bepaald ; 

Overwegende immers dat de huwelijks
band niet tegelijkertijd kan verbroken 
worden ten opzichte van een van de echt
genoten en olijven bestaan ten opzichte 
van de andere ; 

Overwegende dat indien, zoals het be
streden arrest beslist, verweerster, Bel
gisch onderdaan, in artikel 3 van het 
Burgerlijk Wetboek het recht vindt om 
de ontbinding van het huwelijk aan te 
vragen, in de gevallen waar de Belgische 
wet zulks veroorlooft, verweerder, Ita
liaans onderdaan, in dezelfde bepaling het 
recht vindt. om zich op de onontbindbaar
heid van het huwelijk te beroepen, over
eenkomstig zijn nationale wet; dat dit het 
rechtsgeschil is dat dient te v·orden opge
lost; 

Overwegende dat, vermits het door ver
weerders aangegaan huwelijk, ten aan
zien van de gevolgen er van betreffende 
de personen, niet onder een enige wet 
doch onder de nationale wet van elk van 
hen beiden valt, het in de huidige staat 
van de wetgeving, niet aanneembaar is, 
dat dit huwelijk zou kunnen ontbonden 
worden wegens een oorzaak, zoals een 
echtscheiding, welke door een van die na
tionale wetten toegelaten en door de an
dere verboden wordt; 

Overwegende ten slotte dat uit de ar
tikelen 229, 230, 231 en 251 van het Bur
gerlijk Wetboek voortvloeit dat het begrip 
van de echtscheiding, zoals het door de 
wet is bepaald, zou miskend worden in
cHen enkel een van de echtgenoten in 
staat zou gesteld worden ze aan te vra
gen en te bekomen, wijl de andere echt
genoot tegen de eerste dezelfde grieven 
of grieven van dezelfde aard zou kunnen 
inbrengen; 

(1) Verbr., 23 Januari 1941 (A1'1'. Ve1·br., 
1941, blz. 12; Bull. en PASIC., 1941, I, 18); 
16 November 1944 (A1·r. Verbr., 1945, blz. 38; 
Bull. en PASIC., 1945, I, 34, en de conclusie van 
de H. Procureur-generaal L. Cornil) ; 19 April 
1951 (ArT. Ve?·bT., 1951, blz. 481; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 570). 

Dat de door het bestreden arrest aan
genomen interpretatie nochtans tot zoda
nige oplossing heeft geleid ; 

Overwegende bijgevolg dat het arrest, 
door uitspraak te doen zoals het heeft ge
daan, artikel 3 van het Burgerlijk Wet
boek geschonden heeft ; 

Om die redenen, · verbreekt het bestre
den arrest, behalve voor zoveel het het 
door het openbaar ministerie ingesteld 
hoger beroep ontvankelijk verklaard 
heeft; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt e1k van de verweer
ders tot de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 

· beroep te Brussel. 

16 Mei 1952. - 1e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Simon. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Simont. 

l" KAMER; - 16 Mei 1952 
1° HUUR.- BRAND VAN EEN ONROEREND OOED. 

- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUUR
DER. - ARTIKEL 1733 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK.- GRONDSLAG. 

2° HUUR. - 0NROEREND GOED. - BRAND. -
.VERHUURDER DIE ZICH 'lN HET VERHUURDE 
GOED EEN RECHT VAN VOORTDUREND GENOT 
HEEFT VOORBEHOUDEN. - GENOT SAMENLO· 
PEND MET DIT VAN DE HUURDER. - ARTI
KEL 1733 VAN HE'l' BURGERLIJK WETBOEK 
NIET VAN TOEPASSING. 

1 o De ve1·antwoordelijkheid van de huur
der zoals bepaald bij artilcel 1733 van 
het Bu1·gerlijlc Wetboek, heeft, in geval 
van brand van het om·oe1·end goed, tot 
grondslag de verplichting voo1· de hum·
der bij het eindigen van de huu1·, aan 
de ve?·hutt?'der de zaalc te1·ug te ge·ven 
clie deze hem had geleverd en waarvan 
cleze hem, bijgevolg, het houde1·schap 
hacl afgestaan (1). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1719.) 

2° Artilcel 1733 van het Btwge1·lijk Wet
boek is niet van toepassing wanneer cle 
verh1tunle1· z·ich in het verhutwde goed 
n.iet alleen het uitoefenen van zekere 
rechten. zoals een recht van doorgang of 
van toezicht, doch, samen met de ver
huu?·der, een 1·echt van voortdurend ge
not heeft voorbehouden (2). 

(2) Vergel. verbr., 15 Februari 1934 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 172); 19 April 1951 (Arr. Verbr., 
1951, blz. 481; Bull. en PAsiC., 1951, I, 570) en 
de nota van professor BoNNECASE. onderaan 
verbr. Fr., 27' Juni ·1912 (Si1·ey, 1915, 1, 153). 
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:'(i-11 v. ((' COMPAtlNiE FRANc;Al~E DU PHENIX », 
'• ": . T. -DOUCET.) 

ARREST. 

' RET HOF • - Gelet op het bestreden 
:v,onnis, op. 21' Maart 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers ; 
; : Oyer het enig middel : schending van 
de- artikelen 1134, 1302, 1730, 1731, 1732 en 
1733 van het Burgerlijk Wetboek, 22 van 
de wet van 11 Juni 1874 op de verzeke
dngen en 97- van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, na te hebb~n vast
gesteld dat het door verweerders m J;nur 
genomen goed door brand werd verrueld, 
en·.dat aanlegster, die als verzekeraar aan 
de eigenaar het bedrag van de door J:Iem 
door die brand geleden schade had mtge
l>:'eerd, op grond van artikel 1733 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, van verweerders de 
vergoeding had · gevorderd van de schade 
berokkend aan het deel van het onroe
rend goed dat zij huurden en in gebrnik 
hadden en dat het niet bewezen was dat 
de bra~d door toevaJ of overmacht of 
door een gebrek in de bonw onstaan 
was, ofwel dat de brand uit een nabn
rig . hnis werd .overgedragen, aanlegster 
haar vordering en haar tot nitkering van 
de moratoire interesten vanaf de dag van 
het schadegeval strekkende incidenteel 
hoger beroep heeft ontzegd, oni reden .dat 
de eigenaar van het onroerend goed toe
gang had tot de in hnur gegeven Iokale!l 
die hij samen met verweerders explOl
teerCle, en dat derhalve, bij ontstentenis 
v.an .eeiJ. « nauwkeurig omschreven font 11 

hi hoofde van verweerders, de door arti
kel 1733 van het Bnrgerlijk Wetboek aan 
de hum·der opgelegde verplichting de 
door de brand van het gehuurde goed ver
<ibrzaakte schade te vergoeden geen toe
passing kon vinden, dan wanneer, om ont
heven te zijn van hun verplichting het 
gehuurde goed· terug te geven in de staat 
waarin zij het hadden ontvangen en, ge
volglijk, van de verantwoordelijkheid 
voor de brand, verweerders, krachtens de 
bovenaangeduide artikelen, het bewijs 
hadden behoren te Ieveren dat de brand 
do-or toeval, overmacht of een gebrek in 
de bouw ontstaan was, ofwel dat de brand 
uit een naburig huis werd overgedragen, 
en dan wanneer geen wetsbepaling voor
schrijft dat de door artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek ten laste van de 
hnurder gelegde verplichting toepassing 
kan vinden,. hetzij wanneer de verhnnrder 
toegang heeft tot het verhnnrde goed, het
zij 'Wanneer hij het, geheel of gedeeltelijk, 
.samen .met de !murders exploiteert of in 
gebruik-heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
lioofdzakelijk vaststelt dat het door brand 

verwoeste goed; dat de eigenaar tot WO" 
ning in gebrnik . had en om er in eeiJ, 
drankslijterij uit te baten, een zaal voor 
vertoningen omvatte waarvan het genot 
aan verweerders werd verleend ten einde 
er bioscoopvoorstellingen te. geven; dat de 
eigenaar evenwel het gebrnik van die 
zaal had behonden om er, gednrende de 
panzen, dranken, Iekkernijen, roomijs, 
enz ... te slijten en om, bij grote volkstoe~ 
loop zijn cafe over een deel van de zaal 
nit te breiden met belinlp van de zich al
daar bevindende stoelen ; dat, daar het 
cafe bovendien slechts door bewnste 
zaal toegallkelijk was, de eigenaar en zijn 
klanten er over vrij beschikten, zelfs bij 
afwezigheid van verweerders, zonder dat 
het dezen mogelijk was het gehnnrcle goed 
af te zonderen en zelfs de electrische ver
liclitingsstroom waarvan C.eze zaal was 
voorzien af te snijden; 

Overwegende dat het vonnis, zonder in 
dit opzicht door de voorziening te worden 
gecritiseerd, uit die vaststellingen afleidt 
dat de vertoningenzaal, enig voorwerp 
van de hunrovereenkomst, onverdeeld ge
brnikt werd door de eigenaar en door verc 
weerders tijdens geheel de duur van de 
verhuring; 

Overwegende, bijgevolg, dat de eigenaar 
in de verhnnrde zaal niet enkel de nit
oefening van zekere rechten, zoals een 
recht van doorgang of van toezicht, maar, 
samen met verweerders, een recht_ van 
voortdnrend genot had behonden; 

Overweg·ende dat liet middel hierop is 
gegrond dat, naardien de brand in die 
zaal ontstaan is, verweerders, als hnnr
ders er van, aansprakelijk zijn voor de 
beschadigingen welke het gehnnrde goed 
nit oorzaak van de brand heeft geleden, 
zulks bij toepassing van artikel 1733 van 
het Bnrgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat aan artikel 1733 van 
het Bnrgerlijk Wetboek ten grondslag ligt 
de verplichting van de hnurder, bij liet 
eindigen van de hnnr, aan de verhnurder 
de zaak terng te geven welke deze hem 
had geleverd en waarvan hij hem dien
volgens het honderschap had afgestaan; 

Overwegende echter dat, wanneer, zo
als in llet behandeld geval, verhnurder 
en llnurder allebeide tijdens gans de duur 
der verhuring gezamenlijk llet verhuurde 
goed onder zich hebben gehouden, de ver
plichting van de huurder niet kan zijn 
aan de verhuurder het gehuurde goed te
rug te geven, doch enkel aan de verhnnr
der het uitsluitend honderschap van de 
zaak over te Iaten; 

Dat zodanige verplicllting, waarom
trent niets in artikel 1733 van het Bur
gerlijk Wetboek is bepaald, de toepassing 
van die wetsbepaling niet kan rechtvaar
digen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot een enige vergoeding van 
150 frank jegens verweerders. · 

16 lVlei 1952. - 1e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Struye en Simont. 

l e KAMER. - 16 Mei 1952 

OVEJREJEJNKOMST. - FOUTIEVE NIET-UIT
VOERING. - SCHADE. - RECHTER DIE EEN 
DOOR EEN VAN DE PARTIJEN VOORGESTELDE 
RAMINGSWIJZE VERWERPT. - RAMING «EX 
JEQUO ET BONO l). - GEEN REDENEN TOT 
RECHTVAARDIGING VAN DE VERWERPING VAN DE 
VOORGESTELDE RAJIITNGSWIJZE. - BESLlSSING 
NIET GEMOTIVEERD. 

Schendt artikel 97 van de Gmndwet, het 
vonnis dat ex aequo et bono het bedrag 
van de door de toutieve niet-uitvoering 
van een overeenkomst veroorzaalcte 
Schade vaststelt en, zonder de redenen 
er van op te. geven, de door een van de 
partijen voorgestelde ramingswijze ver
werpt (1). 

(DOUCET, T. BODART.) 

ARRES'r. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis; op 10 Mei 1950 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Verviers ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
waarbij het aan de akten verschuldigd 
geloof wordt geregeld (in onderhavig ge
val de tekst van de nainens aanleggers 
regelmatig v66r de rechtbank genomen 
conclusies), 1142, 1149 en 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis er zich toe bepaald heeft aan 
aanleggers een som van 150.000 frank, toe 
te kennen, wegens schadevergoeding voor 
de derving van winst welke zij ondergaan 
hebben ter oorzake van het niet naleven 
van de litigieuze huurovereenkomst door 
verweerders, daartoe hierop steunend dat 
bewuste winstderving in onderhavig ge
v;:tl, volgens een zogezegd em aeqtto et bo-

(1) Raadpl. verbr., 14 November 1949, 
13 Maart en 15 Mei 1950 (Arr. Ye•·b•·., 1950, 
biz. 135, 465 en 584; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
150, 495 en 652) en de nota 2 onderaan dit 
laatste arrest. 

no gedane beoordeling op vorenopgegev:e!l 
som kon worden geraamd, dan . wanneer 
aanleggers, steunend onder meer · op · d~ 
gegevens van een te hunnen verzoeke: op• 
gesteld verslag over een boekhoudings
expertise, op grondslag van de door hen 
in de loop van de exploitatie van de liti
gieuze bioscoop gedane ontvangsten, ver
geleken met de exploitatieuitgaven in de 
loop van dezelfde periode, en rekening 
houdend met een twaalfjarige afschrij
vingsduur, het bewijs er van bijbrachten 
dat de winst waarop zij hadden gerekend 
voor de tijd, welke tot de normale ver
strijkingsdatum van de huurceel zou ver
lopen, 853.346 frank bedroeg, doordat de 
rechter over de grond, aldus in kennis 
gesteld van hem door aanleggers onder
worpen nauwkeurige ramingsgrondslagen 
tot bepaling van het nadeel dat aanleg
gers ter oorzake van winstderving had
den ondergaan, onder het voorwendsel tot 
een em aequo et bono raming toevlucht 
te nemen, niet mocht nalaten de redenen 
op te geven waarom hij meende van de 
hem voorgestelde ramingswijze te moe
ten afzien : 

Overwegende dat aanleggers, wegens 
de foutieve naleving door verweerders 
van het contract dat hen tegenover 
aanleggers verbond, bij v66r de rechter 
in hoger beroep genomen conclusies onder 
meer er om verzochten dat de tegenpartij 
er toe worde veroordeeld hun op grond 
van het lucrum cessans 853.346 frank 
schadevergoeding te betalen ; 

Overwegende dat aanleggers het bedrag 
van dit nadeel bepaalden op grond van 
een verslag van een deskundige en van 
nauwkeurige feitelijke gegevens met be
trekking tot de ontvangsten, de exploi
tatieuitgaven en de afschrijvingen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder de reden te vermelden waarom het 
de regelmatig door aanleggers voorge
stelde beoordelingswijze afwees, er zich 
bij bepaalt het nadeel em aequo et bono 
op de som van 150.000 frank te ramen; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden von
nis de conclusies niet heeft beantwoqrd 
en artikel 07 van de Grondwet geschon
den heeft; 

Om die redenen, rilachtigt Lina Hau
tenne, echtgenote Martin, om in rechte 
op te treden, verbreekt het bestreden von
nis, dcich enkel voor zoveel het over de 
eis tot schaclevergoeding wegens lucrum 
cessans uitspraak heeft gedaan; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Verviers en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten, met inbegrip der kosten van de 
uitgifte van de gedeeltelijk vernietigde 
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beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te :t.uik, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

16 Mei 1952. - 1• kamer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vandermersch. - Gelijkltti
dende conclus·ie, H. Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Simont. 

1• KAMER.- 16 Mei 1952 

1o ERFDIENSTBAARH.EJID. - BEDING 
VAN EEN AKTE WAAR.BIJ DIT HECHT WOR.DT 
TOEGESTAAN. - AAHD VAN DIT RECHT. -
VORDERINGSRECHT m' BEDONGEN ERFDIENST
BAAR.HEID. - BEOORDELINGSVERMOGEN VAN DE 
R.ECHTER OVER DE GROND. 

2o ERFDIENSTBAARHEID. - BEGRIP. 
go ERFDIENSTBAARHEID. - RECHT 

VAN OVERGANG. - 0VERGANG DIE SLEOHTS KAN 
WORDEN UITGEOEFEND WANNEER HET HEERSEND 
ERF IN GEBRUIK WORDT GENOMEN. - 0M
STANDIGHEID DIE NIET HET RESTAAN VAN EEN 
NIET VOORTDURENDE ERFDIENSTBAARHEID UIT
SLUIT. 

4° ERFDIENSTBAARHEID. - DooR DE 
HANDELlNG VAN DE MENS GEVESTIGD. - IN 
PRINCIPE EEUWIGDUREND. - ERFDIENSTBAAR
HEID DIE EVENWEL ONDER EEN ONTRINDENDE 
VOORWAARDE OF VOOR EEN REPAALDE DUUR. 
KAN WORDEN GEVESTIGD. 

5° ERFDIENSTBAARHEID. - ONDER 
ONTRINDENDE VOOR.WAARDE GEVESTIGD. - TOT 
STAND KOMEN VAN DE VOORWAAR.DE. - HEEFT 
SLEOHTS UITWERKING VOOR DE TOEKOMST. 

6° ERFDIENSTBAARHEID. - Duun. -
BEPERKT TOT DE TIJD GEDURENDE WELKE DE 
EIGENAAR VAN RET HEERSEND ERF DE EIGEN
DOM ER VAN ZAL BEHOUDEN. GELDIGHEID 
VAN DE ERFDIENSTBAARHEID. 

1° Bij het inte1·prete1·en van een beding 
·van een akte waa1·bij een •·echt wordt 
toegestaan, bepaalt de 1·echte•· over de 
grand op souvereine wijze of dit 1·echt 
een vorderingsrecht is, otwel of het een 
bedongen erfdienstbaa•·heid tot voorwerp 
heeft, voor zoveel die interpretatie het 
wettelijk begrip van e•·f(lienstbaarlwid 
niet miskent (1). 

2° De erfdienstbaa,~heid is een dienst in 
rechtstreelcs en onmiddellijk verband 
met het gebruilcen en het exploitMen 
van een m·t; het volstaat (lat zij tot uit-

(1) Verbr.,- 12 Juni 1947 (Arr. Ve•·br., 1947, 
blz. 203; Bull. en PASIC., 1947, I, 266); 8 No
vember 1951 (zie hoger, biz. 113; Bull. en PAsrc., 

1952, I, 123). 

we•·lcing heejt het gemak bij dit ge
bntilc of die exploitatie te vermeerde
ren (2). (Burg. Wetb., art. 6g7 en 686.) 

go De omstandigheid dat een toegestaan 
recht van overgang slechts lean wo1·den 
uitgeoetend wanneer het eigendom, 
hee1·send e•·t, in gebntik wm·dt genomen, 
slttit n·iet het bestaan uit van een erf
(lienstbaarheid, die, zoals cle erfdienst
baa•·heicl van ove•·gang, een niet voo•·t
clm·encle e•·fclienstbaa•·heicl is (Burg. 
Wetb., art. art. 688.) 

4° Indien de e•·fdienstbaa•·heid, door de 
han(leling van de mens gevestigd, uite1·
aard altijddm·end is, verzet geen wets
regel zich er tegen dat zij onde1· een 
ontbin(lende voo1·waarde of voo1· een be
paalde (l~t~w zou worden gevestigd (g). 

5° Wannem· een erfclienstbaa•·heid oncler 
een ontbindende voorwaa1·de gevestigd 
werd, heeft het tot stand komen e1· van 
slechts ~titwedcing voo1· de toelcomst (4). 

6o Een erfdienstbaa•·heid kan op wette
lijlce wijze gevestigd wo1·den voo1· een 
du~w beperlct tot de tijd gedu1·ende 
wellce hij die eigenaar van het heersend 
e•·t is op de dag van het vestigen van de 
e1'f(lienstbaarheid, de eigendom van dit 
e•·t zal behouden (5). 

{UNION COOPERATIVE, T. PASQl:riER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 .Juli 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 6g7, 
686, 687, 688, 690, 691, 70g, 704, llt;g van 
het Burgerlijk Wetboek, 1° doordat het 
bestreden vonnis beslist heeft dat, in zo
ver hij aan zijn huurders het recht heeft 
voorbehouden gebruik te maken van een 
deur die tot het aan aanlegster toebeho
rende onroerend goed toegang verleende, 
de verkoper van het onroerend goed gele
gen te Namen, rue de Fer, ur 70, een erf
dienstbaarheid van overgang tot stand 
bracht en geen eenvoudig vorderingsrecht 
heeft verworven, « vermits het recht van 
overgang niet wordt toegestaan aan een 
of verschillende bepaalde personen, maar 
aan degenen, om het even, die een deel 
van het goed zullen betrekken; dat die 
erfdienstbaarheid aan een ontbindende 

(2) DE PAGE, d. VI, n' 496; BEUDANT, d. IV, 
n" 583 en 613; PLANIOL en RIPERT, d. III, 
n' 944; verbr. Fr., 30 April 1908 (D. P., 1908, 
1, 419). 

(3) (4) en (5) Zie de voetnota's, ondertekend 
R. H., onderaan dit arrest in Bull. en PASIC., 

1952, I, 598. 
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voorwaarde onderworpen is die niet 
vervuld werd : het verliezen door de 
consorten Pasquier van de eigendom 
of · het eindigen van de onverdeeldheid 
tussen hun opvolgers '' en 2° doordat 
« de ontbindende voorwaarde wier ver
vulling aileen van de wil van de schuld
eiser afhangt, de daarvan afhangende 
verplichting niet nietig maakt en die ver
plichting als dusdanig werkelijk een lou
tere verplichting blijft zolang de schuld
eiser wenst dat de toestand ongewijzigd 
blijve ''• 1° dan wanneer erfdienstbaar
heden op eigendommen of ten voordele 
van eigendommen mogen worden geves
tigd, << mits echter de gevestigde diensten 
noch aan de persoon, noch ten voordele 
van de persoon, doch slechts aan een erf 

· en ten behoeve van een erf worden opge
legd '' (art. 686) ; 2° en dan wanneer aan 
een erfdienstbaarheid, zijnde een verbinte
nis van een erf jegens een ander erf, geen 
ontbindende, voor de huidige eigenaar 
persoonlijk geldende. voorwaarde mag 
worden verbonden waardoor het bestaan 
van de erfdienstbaarheid afhankelijk wor
den zou van het behouden van de eigen
dom van het erf in handen van een be
paalde persoon : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de consorten Pasquier 

in 1924 van de rechtsvoorganger van de 
vennootschap « Union Cooperative ''• aan
legster in verbreking, een onroerend goed 
hebben gekocht, hetwelk paalt aan dat
gene waarvan de verkoper eigenaar ·bleef 
en dat thans eigendom van aanlegster is; 

Overwegende dat in de verkoopakte het 
volgende werd bedongen : « de deur be
staande aan gene zijde van het portaal 
in de naar het binnenpleintje leidende 
gang zal blijven bestaan, doch enkel ten 
behoeve van de onderhuurders van het 
hierbij verkochte huis en voor zoveel de 
kopers zelve eigenaars ervan blijven, of
wei zolang de onverdeeldheid na hun 
overlijden zal blijven bestaan '' ; 

Overwegende dat, naar de interpretatie 
van dit beding door de rechter over de 
grond, dit beding geen vorderingsrecht 
toekent, zoals aanlegster staande houdt, 
doch een zakelijke erfdienstbaarheid van 
overgang; 

Overwegende dat het binnen het souve
rein beoordelingsgebied van de rechter 
over de grond viel, door interpretatie van 
het betwiste beding, het voorwerp en de 
aard van het toegestane recht te bepalen, 
onder het voorbehoud dat die interpreta
tie de draagwijdte van de wettekst niet 
zou miskennen waarbij het begrip van de 
zakelijke erfdienstbaai·heid bepaald wordt; 

Overwegende dat in de voorziening 
wordt staande gehouden dat de bij akte 
van 1924 toegestane erfdienstbaarheid 
geen zakelijke erfdienstbaarheid kon we-

zen vermits zij, ook al bezwaarde zij een 
erf, niet ten voordele van een erf maar 
ten voordele van personen gevestigd was; 

Overwegende dat de termen van arti
kel 686 van het Burgerlijk W etboek, 
waarop de voorziening bijzonder steunt, 
niet letterlijk mogen opgevat worden; 

Dat evenals het persoonlijk recht, het 
recht van erfdienstbaarheid immer aan 
personen ten goede komt; 

Dat er een -zakelijke erfdienstbaarheid 
en geen persoonlijk recht bestaat wan
neer de dienst in rechtstreeks en onmid
dellijk verband is met het gebruiken 
en het exploiteren van een erf, ook al 
had hij geen andere uitwerking dan het 
gemak bij dit gebruik of die exploitatie 
te vermeerderen; dat de dienst, door het 
vermeerderen van het gemak bij de ex
ploitatie van het erf, eraan een meer
waarde verschaft en dus, in de zin van 
artikel 686 van het Burgerlijk Wetboek, 
ten behoeve van het erf gevestigd is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de akte van 1924, door de 
onderliuurders die een appartement in 
het gebouw bewonen, er toe te machtigen 
gebruik te maken van de overgang over 
het eigendom van de rechtsvoorganger 
van aanlegster, de hinder bedoelt te ver
mijden van hun gedurige doortocht door 
de winkel die in het tot handel bestemd 
onroerend goed van de consorten Pasquier 
wordt geexploiteerd ; dat het vonnis aldus 
impliciet doch zeker heeft beslist dat de 
erfdienstbaarheid gevestigd was om het 
gemak bij het gebruiken en het exploite
ren van het onroerend goed te Vermeer
deren· 
Ove~wegende dat aanlegster anderzijds, 

tot rechtvaardiging van haar standpunt 
dat de bij aide van 1924 gevestigde dienst 
niet het karakter van een zakelijke erf
dienstbaarheid vertoont, er op wijst dat 
van de overgang enkel gebruik werd ge
maakt wanneer het onroerend goed of de 
verhuurde appartementen bewoond wa
ren, en dat de erfdienstbaarheid niet werd 
uitgeoefend wanneer het onroerend goed 
of de verhuurde appartementen onbe
woon!l waren ; 

Overwegende dat die omstandigheid niet 
onverenigbaar is met het zakelijk karak
ter van de litigieuze erfdienstbaarhei!l; 
dat deze een niet voortdurende erfdienst
baarheid is die, om uitgeoefend te wor
den, een werkelijke handeling van de 
mens vereist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de voorziening het be

streden vonnis, waar het verklaart dat 
de bij akte van 1924 toegestane rechten 
het karakter van een zakelijke erfdienst
baarheid vertonen, verwijt aangenomen 
te hebben dat die erfdienstbaarheid kon 
te niet gaan door het tot stand komen 
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van een uitsluitend van de wil van de ei
genaar van het heersend erf afhangende 
ontbindende voorwaarde; 

Overwegende dat indien de zakelijke 
erfdienstbaarheid in principe altijddu
rend is, geen wetsregel zich ei· tegen ver
zet dat aan het recht van de eigenaar van 
het heersend erf een tijdsbeperking of een 
ontbindende voorwaarde worde verbon
den; 

Dat indien een ontbindende voorwaar
de er aan is verbonden, het tot stand 
komen van de voorwaarde evenwel slechts 
voor de toekomst uitwerking heeft, we
gens de onmogelijkhcid de gevolgen van 
de erfdienstbaarheid voor het verleden te 
niet te doen ; 

Overwegende dat het feit dat het be
staan van de erfdienstbaarheid afhanke
lijk is gesteld van het behouden van de 
eigendom van het heersend erf door 
hem die de erfdienstbaarheid heeft ver
worven of door zijn in onverdeeldheid 
blijvende erfgenamen niet voor gevolg 
heeft dat aan de dienst het karakter 
van een erfdienstbaarheid niet mag wor
den toegekend ; 

Overwegende dat geen van de beide on
derdelen van het middel kan aangenomen 
worden; · 

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

16 Mei 1952. - 1 e kamer. - V OO·I'Z-itte·r, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Piret. - Gel!ijlcl1tidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Resteau en Delacroix. 

2e KAMER. - 19 Mei 1952 
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VERKEER . 

BINNEN DE TOLKRING VAN EEN DOOR EIGEN UID
DELEN VOORTBEWOGEN AUTOVOERTUIG.- MOET 
DOOR GELDIGE BESCHEIDEN GEDEKT ZIJN; 

Het verlcem·, binnen de tollc1'ing, van een 
·aom· eigen m'iddelen voo1·tbewogen au.to
voe1·t·nig, moet clam· gelclige bescheiclen 
geclelct zijn (l). (Wet van 6 April 1843, 
art. 3 en 25.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. UASSIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

. (1) Zie verbr., 16 Juli 1923 (Bull. en PAsrc., 
1!923, I, 446). 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 4, 
5, 30 en 37 van de Algemene Wet van 
26 Augustus 1822, 3, 19 en 25 van de wet 
van 6 April 1843, doordat verweersters 
vrijspraak van de in bijkomende orde te 
haren laste · gelegde betichting van ver
keer met een auto binnen de tolkring, 
zonder geldige bescheiden niet wettelijk 
gerechtvaa:rdigd is : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond in hoofdorde in kennis werd ge
steld van de betichting van bedrieglijke 
invoer van een auto Opel en, in bijko
mende orde, van de betichting van onre
gelmatig verkeer met dit· voertuig binnen 
de tolkring ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de publieke vordering betreffende de 
bedrieglijke invoer vervallen heeft ver
klaard, de betichting van onwettelijk 
verkeer binnen de tolkring niet bewezen 
en het door de eerste rechter wegens dit 
feit uitgesproken vonnis van vrijspraak· 
heeft bevestigd, om reden dat indien 
een automobielvoertuig ongetwijfeld een 
cc koopwaar )) uitmaakt, zijn verkeer in de 
(( verboden )) kring, slechts onder toepas
sing van de artikelen 3 en 25 van cle wet 
van 6 April 1843 valt, wanneer het voer
tuig daar verzonden wordt of er voor 
enig vervoer gebruikt wordt; 

Overwegende dat, aannemende dat een 
auto ongetwijfeld « een koopwaar ll uit
maakt vermits hij het voorwerp van een 
verhandeling kan zijn, het bestreden ar
rest, zich latende leiden onder meer door 
de voorbereidende werken, niettemin oor
deelt dat de toepassing van de artike
len 3 en 25 van de wet van 6 ·April 1843, 
als noodzakelijke voorwaarde vereist dat 
de binnen de tolkring verkerende koop
waar, er verzonden werd of er het voor
werp van enig vervoer uitmaakt, wat het 
geval niet is voor een auto die bestuurd 
door een chauffeur en door een eigen mid
del voortbewogen gemelde kring door
rijdt; 

Overwegende dat de wetsbepalingen, 
waarvan de toepassing gevorderd was, 
dulclelijk zijn en dergelijke interpretatie 
en voorwaarden niet vergen; 

Dat moest men het door de rechter over 
de grond voorgehouden stelsel aannemen, 
het door de wetgever nagestreefd doel, te 
weten, het. best,uur vrij te stellen van het 
bewijs van het overschrijden van de 
grens ten aanzien van elk voertuig dat 
zich door eigen · middelen binnen de tol
kring, zonder geldige bescheiden voortbe
weegt, niet meer bereikt zou zijn; 

Overwegende dat, door verweerster uit
sluitend op grond van voormelde redenen 
van de subsidiaire betichting vrij te spre

' ken het bestreden arrest de in het middel 



-"----~--::.-_____ -_-

~ 521-

bedoelde wetsbepalingen heeft geschOnc 
den; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest· voor zoveel bet verweerster 
van ·de subsidhiire beticbting van onwet
tig vervoer van goederen binnen de tol
ki'ing vrijspreekt; beveelt dat onderha: 
vig ·arrest zal overgescbreven worden in 
de registers van bet Hof van beroep te 
Luik en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver~ 
weerster tot ·de belft der kosten, het ove
rige ten laste van de Staat blijvende; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar bet 
Hof van beroep- te Brussel. 

19 Mei 1952. - 2£ kamer. - Voorzitter 
en verslaggever, H. Demoulin, raa"dsbeer 
waa1'nemend voorzitter. - Gelijlcl~tidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Mei 1952 

VERZET. -'-- STRAFZAKEN. - GETUIGE v66R 
DE VEROORDELING BIJ VERSTEK OP DE: ·TE
RECHTZIT'l'ING VAN DE CORBECTIONELE RECHT
BANE GEHOORb·. - LEZING VAN HET PROCES
VERBAAL VAN DIE TERECHTZITTING TIJDENS DE 
DEBA1"l'EN OP VERZE'f. ----' VONNIS DAT ZIJN 
OORDEEL OP DIT YERZE'l' S'l'EUN'l'. - WE'l"l'E
LIJKHEID. 

Na het ontvangen van het verzet tegen een 
bij ve1·stelc gewezen vonnis, lean de 
1·echtbanlc haa1· oo1·deel steunen op een 
verlclaring van een get~tige, die op de te
Techtzitting v66t' de veroordeling bij 
veTstek gehoord ~ve1·d wanneer tijdens 
de debatten op· het verstek lezing van 
het proces-ve1·1Jaal van die terechtzitting 
gegeven weTd (1). 

(ALEXANDER, '1'. CREMER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Januari 1952 door. bet Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericbt 
is tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over bet eerste middel, afgeleid bier
nit dat de correctionele recbter onbevoegd 
was om kennis te nemen van de feiten 
der beticbting welke binnen de bevoegd
beid van bet bof van assisen viel : 

Overwegende dat bet feit dat de ten 

(1) Verbr., 20 Juni 1949 (A1·r. Verbr., 1949, 
biz. 402; Bull. en ·PAsrc., 1949, I, 455). 

laste van aanlegger gelegde beticbting uit
maakt door de artikelen 461, 463 en 56 
van het Strafwetboek is voorzien en door 
correctionele straffen wordt beteugeld; 

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

de recbten der verdediging, doordat het 
bestreden arrest bet vonnis op verzet van 
17 November 1951 beeft bevestigd, dan 
wanneer dit vonnis gewezen werd op een 
recbtspleging die de verdediging tot het 
pleidooi van eiser in verzet beperkte en 
zonder kennis te hebben van de verklaring 
van .de getuige die op de terechtzitting 
van 3 November 1951 verschenen was : ' 

Overwegende dat bet vonnis van de Cor' 
rectionele Recbtbank te Verviers del. 
17 November 1951 vaststelt dat, tijdens de 
terecbtzitting van die dag, lezing van 
het proces-verbaal van de. openbare te
recbtzitting van 3 November 1951 werd 
gegeven; 

Overwegeilde dat dit proces-verbaal mel
cling maakt van de verklaring van getuige 
Emile Docquier,. welke opgenomen werd 
wanneer aanlegger verstek liet gaan ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Ovel' het derde middel, afgeleid bieruit 

dat bet bestreden arrest het door aanleg
ger op 26 November 1951 tegen het vonnis 
van de Correctionele Recbtbank te Ver
viers ingesteld hoger beroep ontvankelijk 
moest verklaren, dit beroep binnen de wet
telijke . termijn ingediend zijnde ·: 

Overwegende dat, in strijd met betgeen 
bet middel beweert, bet bestreclen arrest 
vaststelt << dat het boger beroep door 
Alexandre aangetekend tegen bet vonnis 
van 17 November 1951 naar de vorm rege]
matig is; dat bet ook bim1en de wette
lijke termijnen werd ingesteld, dat bet 
dus ontvankelijk is ll; 

Dat bet middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substanti1~le of 

op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werderi nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de vordel'ing 
van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel in
roept en dat bet Hof er van ambtswege 
geen opwei·pt ; .. 

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

19 ·Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Demoulin, raadsheer, waal'nemend 
voorzitter. ~ VeTslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidcnde con
cl·usie, H. Colard, advocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 19 Mei 1952 

1° REJDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARREJSTEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING HOUDENDE VEROORDELING, DIE RET MIS
DRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET OM
SCHRIJFT. - GEEN CONCLUSIES. - WETTE
LI.m GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAREN. - lVliDDEL AFGELEID UIT DE 
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING 
IN DE LOOP VAN RET VOORONDERZOEK. - B~~
ZW AAR NIET AAN DE RECHTER OVER DE GROND 
VOORGELEGD. - NIET-ON'l'I'ANRELIJKHEID, 

30 VERKEER. - STRAF VAN ONTZE1"l'ING 
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN. 
- AANV ANGSDATUM. 

1° Bij gebrelc aan conclusies, motivee1·t de 
rechter ove1· de grand op wettelijlce 
wijze de schuldverklaring waar hij de 
bestanddelen van het misdrijf naar de 
bewoord'ingen van de wet vaststelt (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc, het middel tot ve1·
brelcing door de verdachte hieruit afge
leid dat zijn recht van ve1'dediging ge
sohonden we1·d om reden dat het pmces
verbctal, waa1·bij het misd1'ijf we1·d vast
gesteld, opgesteld werd door een agent 
die met de hoedanigheid van ojficier van 
gerechtelijlce politie niet bekleed was, 
dat dit proces-verbaal hem niet werd 
betelcend en dat het nemen van stalen 
zonder enige waarborg van 1'egelmatig
heid geschiedde, wanneer die bezwaren, 
die het vooronderzoek betreffen, niet 
aan de rechte1· ove1· de grand we1·den on
derwm·pen. 

3° De strat van ontzetting van het 
recht een voertuig te besturen neemt 
aanvang op het ogenblik waa1'0p de be
slissing die ze uitspralc lcracht van ge
wijsde heett belcomen, en niet op de dag 
waamp melding van die ontzetting op de 
identiteitslcaa1·t van de vm·oo1·deelde ge
maakt wonlt (2). (Wet van 1 Augustus 
1924, art. 2.) 

(G_IJLLAUME.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 December 1951 in hager be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Namen; 

Over het eerste en het tweede middel : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3 van de besluitwet van 14 No-

(1) Vaste recbtspraak. Zie onder meer verbr., 
4 en 11 December 1950 (Bull. en PASIC., 1951, I, 
196 en 214). 

(2) Tbans vaste recbtspraak. Zie onder meer 
verbr., 29 Januari 1951 (A1·r. Ve1·br., 1951, 

vember 1939, doordat de bestreden beslis
sing het bestaan van de twee tot toepas
sing van vermeld artikel 3 vereiste voor
waarden niet rechtvaardigt, dan wanneer 
die wetsbepaling een bijzonder ·misdrijf 
maakt van het feit een voertuig te bestu
ren wanneer men in een staat van dron
kenschap verkeert die gevaar · voor zich 
zelf of voor anderen oplevert, en doordat 
de termen « openbare dronkenschap '' door 
de wet niet bepaald zijnde, het aan de 
rechter over de grond behoort de bestand
delen te he})alen waaruit blijkt dat ver
dachte in de door de wet voorziene zin 
in staat van: dronkenschap verkeerde : 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusies door aanlegger v66r de rechter 
over de grond genomen, het bestreden von
nis, zonder de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen te schenden, de in de be
woordingen van de wet omschreven beo 
tichtingen bewezen heeft kunnen verkla
ren; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno
men worden ; 

Over het derde middel : schending van 
de rechten der verdediging, doordat aan
legger in de onmogelijkheid gesteld 
werd zijn verdediging te bereiden en 
voor te dragen, dan wanneer : 1 o het 
proces-verbaal opgesteld werd door een 
agent, dienstdoende adjunct-politiecom
missaris, die de hoedanigheid van oflicler 
van politie niet heeft; 2° het nemen van 
een urinestaal, tot hetwelk verdachte zich 
vrijwillig heeft geleend, bij afwezigheid 
van een dokter en zonder enige waarborg 
van regelmatigheid geschiedde; 3° noch 
het proces-verbaal noch het verslag van 
ontleding aan verdachte betekend wer
den: 

Overwegende dat de door het middel 
aangevoerde schending van de rechten der 
verdediging tijdens de loop van het voor
onderzoek, aan de openbare orde vreemd 
is en aan de rechter over de grond niet 
werd onderworpen ; 

Dat het middel nieuw is en, dienvol
gens, niet ontvankelijk; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van de artikelen 2 van de wet 
van 1 Augustus 1899, gewijzigd door ar
tikel 2 van de wet van 1 Augustus 1924, 
10 van de besluitwet van 14 November 
1939, 10 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 betreffende de verkeers
politie, doordat het bestreden vonnis be
slist heeft dat de definitieve ontzetting 
van het recht een voertuig, een lucht
schip of een rijdier te besturen « aan-

biz. 298; Bull. en PASIC., 1951, I, 353); 8 Octo
ber 1951 (zie boger, biz. 45; Bull. en PASIC., 

1952, I, 48) ; '5 Mei 1952 (zie boger, biz. 476 
Bull. en PASIC., 1952, I, 547, en de nota 1). 
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vang zal nemen vanaf de dag waarop de 
voorgeschreven vetmeldingen door de 
griffier op de identiteitskaart van de ver
oordeelde zullen gemaakt worden en, bij 
gebreke door deze laatste binnen de vijf 
dagen gevolg te geven aan de uitnodiging 
die hem door de griffie zal gedaan wor
den, na het verstrijken dezer vijf da
gen ll, dan wanneer de ontzetting van het 
recht een voertuig te besturen uitwerking 
heeft vanaf de dag waarop de beslissing 
die de ontzetting uitspreekt definitief is 
geworden : 

Overwegende dat de ontzetting van het 
recht een voertuig, een luchtschip of een 
rijdier te besturen, aanvang neemt op het 
ogenblik waarop het vonnis dat ze uit
spreekt kracht van gewijsde verkrijgt, en 
niet op de dag waarop melding van die 
ontzetting op de identiteitskaart van de 
veroordeelde gemaakt wordt; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substanW~le of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
beslist heeft dat de ten laste van aan
legger uitgesproken ontzetting van het 
recht om een voertuig, een luchtschip of 
een rijdier te besturen, aanvang zal nemen 
van af de dag waarop de voorgeschreven 
vermeldingen door de griffier op de iden
titeitskaart van de veroordeelde zullen ge
maakt worden en, bij gebreke voor deze 
laatste binnen de vijf dagen aan de uit
nodiging van de griffie te voldoen, na het 
verstrijken dezer vijf dagen; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Namen en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; zegt dat er geen aanleiding tot 
verwijzing bestaat; verwerpt de voorzie
ning van Remy Guillaume en veroordeelt 
deze tot de kosten van zijn voorziening. 

19 Mei 1952. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Demoulin, raadsheer, waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcl~tidende con
olusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Mei 1952 

ARBEJIDSONGEVAL. - ONGEVAL DAT HET 
GEVOLG IS VAN EEN DOOR EEN DERDE GEPLEEGD 
MISDRIJF. - VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 

(1) Zie verbr., 18 October 1948 (A1"1". Verb1·., 
1948, blz. 491; Bull. en PAsrc., 1948, !, 568); 

DE HELFT VERDEELD TUSSEN HET SLACHTOFFER 
EN DE DERDE VERDACHTE. - VERDACHTE EN 
DE OVER ZIJN DADEN BURGERLIJK VERANT
WOORDELIJKE VEROORDEELD OM AAN HET 
SLACHTOFFER DE HELFT 'l'E BETALEN VAN HET 
ALOEHEEL HERSTEL VAN DE SCHADE EN OM AAN 
DE VERZEKERAAR VAN DE WERKOEVER VAN 
HET SLACHTOFFER EEN DEEL TERUG 'l'E BE'rA
LEN VAN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN UIT
GEKEERD IN UITVOERING VAN DE WETTEN BE
TREFFENDE DE VERGOEDING VAN DE ARBEIDS
ONGEVALLEN. 

Wannee1· de ve1·antwoordelijlcheid van een 
ongeval, dat. ten overstaan van het 
slachtotfer als een arbeidsongeval geken
mei·lct is, voor de helft verdeeld wo·rdt 
tussen het slachtotfer en de dei·de-ver
dachte, lean deze, alsmede de voor zijn 
daden bu1·gerlijk vemntwoo1·delijlce niet 
woTden vemordeeld om tegelijlce1·tijd 
aan het slachtotfer, naar het _qemeen 
recht, de helft van het algeheel herstel 
van de schade te betalen en om aan de 
verzelceraar van de werlcgevM van het 
slachtotfer een deel terug te betalen van 
de fMfaitai!·e ve1·goedingen uitgelceerd 
in uitvoe1·ing van de wetten bet!·etfende 
de ve1·goeding van de Mbeidsongeval
len (1). (Burg. Wetb., art. 1382, 1383 en 
1384; samengeordende wetten betref
fende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongeval
len, art. 19.) 

(SCHAEP, T. N. V. « ASSURANTIE 
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND ll.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het vonnis, op 
17 November 1951 in hog·er beroep gewe
zen door de Oorrectionele Rechtbank te 
Hoei; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 18 April 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, 1, 2, 6, 9, 10, 12, 
14, 19 (bijzonder in zijn alinea's 4, 5, 6, 
7 en 8) van de wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende nit 
de arpeidsongevallen, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931, 
doordat het bestreden vonnis, na aange
nomen te hebben dat aanleggers, in hun 
hoedanigheid van derden, voor de helft 
van het litigieus ongeval verantwoorde
lijk zijn, de andere helft van de verant
woordelijkheid ten laste van het slacht
offer zelf vallende, en het bedrag van 
de gehele vergoeding, die aan het slacht-

5 December 1949 (Arr. Verbr., 1950, blz. 193; 
Bull. en PASIC., 1950, l, 209). 
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offer· toekwam overeenkomstig het gemeen 
recht, op de som van 101.460 frank te 
hebben vastgesteld ten titel van vergoe
ding van de door het ongeval aan het 
slachtoffer.veroorzaakte stoffelijke schade, 
aanleggers · terzelfdertijd heeft veroor
deeld om aan het slachtoffer de helft van 
gem:elde som te betalen - hetzij 50.730 fr. 
- en· aan de burgerlijke partij « Assu
rantie van de Belgische Boerenbond ll, in 
haar hoedanigheid. van verzekeraar, in de 
rechten van de werkgever van het slacht
offer gesteld, een deel der door haar aan 
het slachtoffer in uitvoering van de sa
mengeordende wetten betreffende de ver
goeding van de arbeidsongevallen gestorte 
forfaitaire vergoedingen terug te betalen, 
dan wanneer aanleggers, in hun hoedanig
heid :van derden gedeeltelijk verant
woordelijk voor het ongeval, in om het 
even welke onderstelling, niet mochten 
verplicht worden, ware het ten opzichte 
van het slachtoffer zelf, of ten opzichte 
van de verzekeraar van het onderne
mingshoofd, handelende als zijnde in de 
rechten van ditzelfde slachtoffer gesteld, 
tot de betaling van een grotere som dan 
deze die, overeenkomstig het gemeen 
recht, en rekening gehouden met de door 
de rechter over de grond a:angenomen ver
deling van verantwoordelijkheid, hun 
bijdragend aandeel in de herstelling van 
het door het slachtoffer geleden stoffelijk 
nadeel vertegenwoordigt : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gerichf is tegen de beslissing gewezen 
over de vorderirig van de burgerlijke par
tij, naamloze vennootschap << Assurantie 
van de Belgische Boerenbond ll, hier ver
weerster, · doordat die beslissing aanleg
gers hoofdelijk veroordeeld heeft tot het 
terugbetalen aan gezegde burgerlijke par
tij, in haar hoedanigheid van verzekeraar 
van de werkgever van Sprogis, slacht
offer van het ongeval, van 50 t. h. der for
faitaire vergoedingen die zij aan dit 
slachtoffer heeft uitbetaald, hetzij 
22.090,40 frank : 2 = 11.045 frank min 
7.120 frank reeds terugbetaald, hetzij 
3;925 frank; 

Overwegende dat aanleggers aldus de 
rechter over de grond verwijten, beslist 
te hebben dat na, in hun onderscheiden 
hoedanigheid van derde verantwoordelijke 
voor het ongeval en van burgerlijk ver
antwoordelijke partij voor de dader van 
gezegd ongeval, de aan het slachtoffer ver
schulcligde vei·goedingen volgens het ge
meen recht en binnen de perken van het 
de_el van verantwoordelijkheid van 50 t. h. 
dat te hunnen laste valt, gestort te heb
ben, zij niettemin konden veroordeeld 
worden om bovendien aan de in de rech
ten van het slachtoffer gestelde verzeke
raar, een deel van de forfaitaire vergoe
dingen terug te betalen die aan hetzelve 

toekwamen krachtens de bepalingen der 
samengeordende wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen; 

Overwegende dat indien de wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen ze-. 
kere gevallen welke zij bepalen, aan de 
toepassing van de regelen van het gemeen 
recht onttrekken, zij intrinsiek die rege
len niet wijzigen en aan het begrip van 
« schade ll, zoals de artikelen 1382 en vol
gende van het Burgerlijk W etboek het 
bepaald hebben, geen uitbreidende inter
pretatie geven die voor zijn toepassing 
<'I.e noodzakelijkheid van het bestaan van 
de krenking van een recht uitsluit; 

Overwegende dat derhalve het enkel 
feit dat een derde, geheel of ten dele, ver
antwoordelijk verklaard werd voor de 
schade veroorzaakt door een ongeval over
komen aan een door een arbeidsovereen
komst verbonden persoon niet volstaat 
opdat de verzekeraar, die in de plaats 
van het ondernemingshoofd wordt gesteld 
en die, krachtens de samengeordende wet
ten het geheel of een deel van de aan de 
arbeider verschuldigde forfaitaire vergoe
dingen heeft gestort, van de verantwoor
delijke derde de terugbetaling van de uit
betaalde sommen zou mogen vorderen door 
middel van een aquiliaanse vordering 
o_nafhankelijk van deze welke aan het 
slachtoffer of aan zijn rechthebbenden 
toebehoort; 

Dat inderdaad, de door de verzekeraar, 
tot staving van zijn aanspraken, aange
voerde verplichting om in dit geval de 
schade te herstellen, niet voortvloeit uit 
de krenking van een· recht, maar uit de 
uitvoering van een verplichting die de 
wet ten laste van het ondernemingshoofd 
legt en, ih voorkomend geval, ten Iaste 
van de in de plaats van deze laatste ge
stelde verzekeraar ingevolge van het aan
vaard risico, eigen aan de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst en van het ver
zekeringscontract ; 

Overwegende dat, indien het anders 
ware, de verantwoordelijke derde zou 
kunnen gedwongen worden, hetzij aan 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden, 
hetzij · aan de verzekeraar van het on
dernemingshoofd, sommen te betalen die 
het bedrag van de schade overschrijdt 
waarvan de herstelling volgens het ge
meen recht op hem rust; 

Overwegende dat de bepalingen van 
alinea's 5, 6 en 8 van artikel 19 van de 
samengeordende wetten betreffende de 
vergoeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, vreemd zijn aan 
het voorwerp van de door verweerster 
aan de rechter over de grond voorgelegde 
vordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te beslissen zoals het deed, de in 
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liet middel bedoelde wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis doch .enkel voor· zoveel het, uit
spraak doende op de vordering van de 
butgerlijke partij, naamloze vennootschap 
<<Assurantie van de Belgische · Boeren
bond )), aanleggers veroordeeld heeft om 
aan deze in hun .Ohderscheiden hoe
danigheden van verantwoordelijke derde 
en van burgerlijk verantwoordelijke par
tij voor gezegde derde, -forfaitaire vergoe
dingen terug te betalen. welke door haar 
als zijnde in de rechten en verplich
tingen gesteld van het ondernemingshoofd 
van het slachtoffer Progis uitgekeerd wer
den alsmede de · gerechtelijke interesten 
en de helft van de kosten; beveelt dat 
onder ha vig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Correctionele 
Rechtbank te Hoei en dat melding er van 
zal worden gemaakt, op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster tot de kosten; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Namen, uitspraakdoende in hager be
roep, 

19 Mei 1952. - 2e kamer. - Voorzitte1· 
en verslaggever, H. Demoulin, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Mei 1952 

1° BEWIJS. '---- STRAFZAKEN. - ,VRIJHEID 
VAN DE RECHTER !liJ HET OPZOEKEN ER VAN 
IN AL DE BESTANDDELEN VAN DE ZAAK. -BE
KEN'l'ENIS. - .ARTIKEL 1350, 4°, VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK NIET TOEPASSELIJK. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN EEN ONGE
VAL. - MIDDEL DAT NIE'l' AAN DE RECHTER 
OVER DE GROND WERD OVERGELEGD. ---,- MID
DEL WEGENS ZIJN NIEUWHEID NIET ONTV AN
KELI-JK. 

1 o Onde·r voorbehoud van de toepassing 
van a1·tilcel 16 van de wet van 17 April 
1878, zoelct de rechte1• ove1· de {JTOrtd 
vrijelijlc in al de bestanddelen de1· zaak 
het bewijs van de misdrijven op, zon
der verplicht te zijn relcening te holtden 
met artUcel1350, 4°, van het Blt1'{Jerlijlc 
Wetboelc en met de door de wet aan de 
belcentenis gehechte bewijskracht. 

2° Is wegens zijn nieu.wheid n·iet ontvan
lcelijk, het middel afgeleid uit de teite
lijke omstandigheden van een ongeval, 
wanneer het niet aan de rechter ove1· 
de grand werd overgelegd. 

(SCHOORS EN N. V. « TRANSPEDO )); 
T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 

VAN BUURTSPOORWEGEN.) 

ARREST. 

· HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Juni 1951 in hager beroep ge
'wezen door de Correctionele Rechtbank te 
Bergen; 

Over de voorziening van aanlegger 
Schoors, verdachte : 

.Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering tegen aanlegger inge
steld : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1350, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 5 van het ko
ninklijk besluit. van 17 Januari 1936, tot 
wijziging · van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende het .Alge
meen Reglement op de verkeerspolitie, 
6 van het koninklijk besluit van 27 Ja
nuari 1931, houdende politiereglement voor 
de exploitatie van de door de regering 
v'ergunde of te vergunnen tramwegen, 
gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 26 .Augustus 1938, 1 en 2 van de 
wet van 1 .Augustus 1899, gewijzigd 
door de koninklijke besluihm van 1 .Au
gustus 1924 en 16 . December 1935, 10 
van het koninklijk besluit van 24 Mei 
1913 houdende politiereglement betreffende 
de exploitatie van de buurtspoorwegen, 
doordat het bestreden vonnis, zonder acht 
te slaan noch op de bekentenis van tram
bestuurder Louis Lebrun, dat hij zijn 
trein slechts op een afstand van 7 of 
8 meter van het kruispunt tot · stilstand 
had gebracht toen hi.i een gelede vracht
wagen had bemerkt die rijbewegingen op 
de baan uitvoerde, bekentenis bekrach
tigd door de verklaring van de bege
leider Rene Laurent, noch op de verkla
ringen door de verbalisant Funiiere op 
de terechtzitting van 2 Februari 1951 on
der eed' afgelegd, waarbij hi.i zijn proces
verbaal en het plan dat hij had opge
maakt bevestigde, nader bepalende dat 
de zijde van de vrachtwagen een bepaalde 
indeuking en geen sporen van 'wrijving 

· vertoonde en zonder de conclusies van 
aanlegger te beantwoorden, nopens het 
feit dat de bestuurder zijn tram slechts 
tot stilstand heeft gebracht nadat hij de 
achterkant van het voertuig van aanleg
ger die in· moeilijkheid verkeerde reeds 
had voorbij gestoken, en aldus het prin
cipe heeft geschonden volgens hetwelk 
de verkeersvoorrang, die de voertuigen op 
rails genieten, de bestuurder niet vrij
stelt van de verplichting de maatrege
len van voorzichtigheid en van voorzorg 
te nemen die de wet en de omstandighe
den opleggen ten einde een · aanrijding te 
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voorkomen, alsook artikel 6 van het ko
ninklijk besluit van 27 Januari 1931, 
gewijzigd door het koninklijk besluiu 
van 26 Augustus 1938, luidens hetwelk 
hij verplicht was bij stremming in het 
verkeer te vertragen of stil te staan, 
aanlegger vrijsprekend van de betich
ting de voorrang van de voertuigen 
op rails geschonden te hebben, hem 
wegens onvrijwillige slagen of verwondin
gen, bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg veroordeelt .en de gehele verantwoor
delijkheid voor de aanrijding te zijnen 
Iaste legt, dan wanneer, door vast te stel
len dat aanlegger op de rails geoorloofde 
bewegingen uitvoerde, en dat « niets toe
laat te beweren dat hij deze manreuvre 
te laat bij het naderen van een tram 
heeft aangevangen », de rechtbank moest 
verklaren dat de wet evenals de omstan
digheden de bestuurder verplichtten bij 
die stre=ing in het verkeer stil te staan 
ten einde aanlegger toe te Iaten zijn be
weging te voltooien, des te meer daar de 
bestuurder bekende die stremming in het 
verkeer te hebben opgemerkt; dat de ver
antwoordelijkheid voor het ongeval geheel 
ten Iaste van de bestuurder viel en dat 
aanlegger geen font kon verweten wor
den: 

Overwegende dat artikel 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek vreemd is aan het be
wijs van de bestanddelen van een betich
ting, daar dit bewijs vrijelijk in al de 
elementen van de zaak kan opgezocht 
worden; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
middel, vreemd aan de openbare orde, 
v66r de rechter over de grond niet werd 
aangevoerd; dat het nieuw is en, dien
volgens, niet ontvankelijk ; 
· Overwegende dat, in zover het de schen

ding van artikel 97 van de Grondwet in
roept, het micldel wegens zijn gebrek aan 
nauwkeurigheid niet kan beantwoord 
worden; 

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

Aangaande de beslissing over de vorde
ring van cle burgerlijke partij : 

Overwegencle dat geen bijzonder middel 
wordt ingeroepen en clat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

Over de voorziening van aanlegster, 
naamloze vennootschap « Transpedo l>, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat de voorziening van 
aanlegster, handelende in hoedanigheid 
van burgerlijk verantwoordelijke partij, 
niet blijkt te zijn betekend geweest aan 
de partijen waartegen zij gericht is, 
waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning ; veroordeelt elke aanlegger tot de 
kosten van zijn voorziening. 

19 Mei 1952. - 2• kamer. - Voo1·zitter 
en verslaggever, H. Fettweis, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
oonohtsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 Mei 1952 

1° MIDDE~EN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKE~. - MIDDEL OP EEN VERKEERDE 
INTERPRETATIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING 
STEUNEND. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN 
FEITE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE EN STRAFZAKEN. - MIDDEL 
DAT ZONDER NADERE BEPALlNG EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERT. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Mist feitelijlce g1·ondslag, het middel 
dat op een verlceerde interpretatie van 
de bestreden beslissing steunt (1). 

2° Is niet ontvankelijlc, het middel dat een 
geb1·e1c aan antwoord op de oonolusies 
aanvoe1·t, zo het niet bepaalt waa1·in de 
oonolusies niet werden beantwoord (2) • 

(BASTIN, T. SIMON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 .Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 
1319 van het Burgerlijk Wetboek, 42, 85 
paragraaf 8, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, 418, 419 van het 
Strafwetboek, doordat de vaststellingen 
van het bestreden arrest strijdig zijn met 
de bevindingen van de deskundige en met 
de door deze op de terechtzitting afge
legde verklaringen : 

Overwegende dat het arrest, evenals de 
deskundige, aanlegger als fout aanrekent, 
welke het- ongeval heeft veroorzaakt, 
het feit dat deze te laat zijn kruisings
schijnwerpers heeft doen branden; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
II. Voor zoveel de voorziening gericht 

is tegen de beslissing over de publieke 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24 December 1951 (Bull. en PASIC., 1952, I, 214). 

(2) Verbr., 8 Januari 1951 (Arr. Verbr., 
1951, biz. 238; Bull. en PASIC., 1951, I, 287). 
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vordering en tegen de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partij : 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet doordat het 
bestreden arrest, zo op strafgebied als 
op burgerlijk gebied de door aanlegger 
v66r het hof van beroep neergelegde con
clusies niet beantwoord heeft : 

Overwegende dat het middel niet be
paalt waarin het bestreden arrest geen 
passend antwoord op de conclusies van 
aanlegger zou verstrekt hebben; dat het 
middel, wegens zijn gebrek aan nauw
keurigheid, 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 ; 

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

19 Mei 1952. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Demoulin, raadshem;, waarnemeild 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 20 Mei 1952 
~ INKOMSTENBELASTINGEN. 

EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE· 
RAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - SOM· 
MEN AANGEWEND TOT RET AANKOPEN VAN ROE· 
RENDE GOEDEREN. - SOMMEN GEACHT VAN BE· 
LASTBARE INKOMSTEN VOORT TE KOMEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE· 
RAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - BE
LASTBARE GRONDSLAG MOET DE UITGA VEN VOOR 
RE'l' GEZIN BEGRIJPEN, OM RET EVEN OF 'ZIJ 
AL DAN NIE'l' TOT RET AAI\'KOPEN VAN GOEDE· 
BEN VOOR RET NORMAAL VERBRUIK WERDEN 
AANGEWEND. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EJXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE· 
RAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. - ARTI
KEL 1 VAN DE WET VAN 30 ME! 1949. -
BEPALING WAARBIJ ARTIKEL 2, PARAGRAAF 1, 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 NIET GE· 
WIJZIGD WORDT. - DRAAGWIJDTE. 

1 o Tot het vestigen van de ext1·a-belasting 
op de in oorlogstijd behaalde inlcomsten, 
worden, onder voo1·behoud van het te
genbew'ijs, de sommen rechtstreelcs of 
onrechtstreelcs aangewend tot het aan
lcopen van roerende goederen geacht 
voorl te lcomen van belastbare inlcom
sten (1). (Wet van 16 October 1945, 
art. 2, par. 3, c.) 

2° De sommen besteed tot ttitgaven voor 

(1) Vaste recbtspraak. Zie onder meer verbr., 
11 Maart, 1952 . (zie boger, biz. 378; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 429). 

het gezin, om het even of zij al dan niet 
tot het aanschafjen van goede1·en voor 
het normaal verbruilc aangewend wer
den, moeten in de belastbare grondslag 
van de extra-belasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inlcomsten 
begrepen worden (2) . 

3° Artilcel 1 van de wet van 30 Mei 1949 
dat geen enlcele wijziging brengt aan 
artilcel 2, paragraaf 1, van de wet van 
16 October 1945, waa1·bij de inlcomsten, 
winsten en baten bepaald wo1·den die 
onder de toepassing van de ext1·a-belas
ting vallen, heeft slechts bet1·elclcing op 
de aft1'elclcingen voo1·zien bij de a1·tilce
len 4 en 5 van gemelde wet van 16 Octo
be1· 1945 voor al de inlcomsten, winsten 
en baten bedoeld bij artilcel 2, pam
graaf 1, van die wet, voor zoveel het be
drag er van uiterlijlc op 31 Mei 1946 
werd aangegeven. · · 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. PIERRARD, EN PIERRARD, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Maart 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de tegen dezelfde be
slissing gerichte voorzieningen nr F. 630 
en nr F. 635 verknocht zijn en dat zij be
horen te worden samengevoegd; 

I. Aangaande de voorzieningen F. 630 
van de Belgische Staat, Minister van 
financien : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
25, paragraaf 1, 26, paragraaf 3, 55, para
graaf 1, alinea 4, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld door het koninklijk besluit van 
12 September 1936 en door de besluiten 
van 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 2 van de 
besluiten betreffende de nationale crisis
belasting samengeschakeld door de beslui
ten van 16 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 2, pa
ragrafen 1 en 3; 4, paragraaf 1, en 19 van 
de wet van 16 October 1945 tot invoering 
van een extra-belasting op de in om·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, doordat het bestreden 
arrest de litigieuze aanslag in bedoelde 
extra-belasting vernietigt in de mate 
slechts waarin die belasting op grondslag 
van een hoger bedrag dan 416.025 frank 
werd gevest.igd om de · niet ter zake 
dienende en onvoldoende reden - wat 
met het ontbreken van redenen gelijk
staat - dat in de onderstelling dat het 

(2) Vasta recbtspraak. Zie onder meer verbr., 
6 Mei 1952 (zie boger, blz. 493; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 564). 
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bedrag.vim'180.000 frank, hetwelk de.ad
ministratie in aanmerking neemt· als. uit
gaven voor het gezin, juist is~ q1tod non 
- dit bedrag slechts de betaling van tot het 
normaal vei"bruik dienende voorwerpen 
vei·tegenwo01'digt en, derhalve, uit de ac
tiva op 9 October 1944 dient te worden 
geweerd; en doordat bet beslist dat de be
lastbare grondslag tot 416.025 frank 
(596.025 fr. min-180.000 fr.) dientte worden 
verminderd ; clan wanneer de tot het nor
maal verbrnik dienende voorwerpen en 
bijgevolg de huishoudingsvoorwerpen I'oe
Fende goederen uitmaken en vallen in de 
categorie der aankopen die geacht worden 
door middel van de belastbare inkomsten 
gedaan te zijn ·geweest, overeenkomstig 
>1-rtikel 2, paragraaf 3, littera o, van de 
wet van 16 October· 1945; clan wanneer 
boven(lien de activa, sommen, beleggingen 
en betalingen welke krachtens. voormeld 
artikel 2, paragraaf · 3, geacht worden 
van belastbare inkomsten v:oort te komen, 
niet de enige voor aanslag in de litigienze 
belasting vatbare grondslag uitmaken; 
dan wanneer integendeel het begrip van 
de « in bewnste belasting belastbare in
komsten JJ aan hetwelk de bepalingen van 
artikel 25, voormelde paragraaf 1, ten 
oorsprong liggen welke overeenkomstig 
artikel 19 van de wet van 16 October 1945 
op de extra-belasting toepasselijk zijn, 
door die gegevens verrnimcl wordt; cl>1-n 
wanneer bet arrest, door de belastbare 
grondslag te verminderen met de uitgaven 
voor het gezin waarin de belastingplichti
ge niet anders heeft kunnen voorzien dan 
door middel van zijn inkomsten tijdens de 
oorlogsperiode, de vergelijking tussen bet 
bedrag van de activa en de hierboven be
doelde bestecle gelden en het bedrag van 
de· in de i.nkomstenbelastingen aangesla
gen inkomsten verdraait; en dan wan
neer, tenzij het tegendeel worde bewezen, 
de raming van de belastbare grondslag 
mag geschieden volgens tekenen of indi
cH!n waaruit een hogere graad van wei
stand clan nit de aangegeven inkomsten 
blijkt (voormeld art. 55, par. 1, al. 4) ; 
dan wanneer tot raming van de als in
elide in aanmerking genomen vermogens
accres, met bet gedeelte der inkomsten, 
dat aan de uitgaven voor het gezin werd 
besteed, even goed en volkomen rekening 
mag worden gehonden als met gelijk 
welke andere niet in verband met het be
drijf ge(lane voorafnemingen : 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 October 1945, bet ver
moeden vestigt dat, behoudens het bij die 
bepaling ingesteld tegenbewijs, onder 
meer, de rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot het aankopen, de aanleg en de trans
formatie van roerende goederen aange
wende sommen van belastbare inkomsten 
voortkom(m; 

· Overwegende dat · nit kracht van dit 
vermoeden de aan de uitgaven voor het 
hnishouden bestede sommen in de :voor 
aanslag- in de extra-belasting vatbare 
grondslag · dienen te worden begrepen ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de nitgaven voor bet hnishouden nit de 
belastbare grondslag behoren te worden 
weggelaten, het bestreden arrest het in 
het. middel aangednide artikel 2 van de 
wet van 16 October 1945 geschonden heeft; 

II. .Aangaande de voorziening F. 635 
van GeOl'ge& Pierrard : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 1 van de wet van 30 Mei 1949 
hondende wijziging van artikel 5, para
graaf 7, van de wet van 16 October 1945, 
tot invoering van een extra-belasting .OP 
de in oorlogstijd behaalde exceptiol).ele 
inkomsten, winsten en baten, doordat het 
bestreden ai"rest in de onder de extra-be
lasting valh!nde grondslag het bedrag der 
fooien handhaaft die de eehtgenote van 
aanlegger heeft ontvangen, om reden dat 
aanlegger de draagwijdte van de bepaling 
van artikel 1 van de wet van 30 Mei 1949 
niet nader zon hebben omschreven, noch 
nitgelegd en dat de aftrek waarin bij ar
tikel 5, paragraaf 6, van de wet van 
16 October 1945 is voorzien, reeds bij het 
vestigen van de aanslag. werd gedaan 
dan wanneer artikel 1 van de wet van 
30 Mei 1949, door de tweede alinea van 
paragraaf 7 van artikel 5 van de wet van 
16 Oktober 1945 af te schaffen, als onder 
de extra-belasting vallende grondslag en~ 
kel de inkomsten heeft gehandhaafd wel
ke bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet 
van 16 October 1945 opgesomd zijn; dan 
wal\neer het aldus geboden is uit de be
lastbare grondslag de in artikel 25, para
graaf 1, 2°, van de samengeschakelde 
wetten omschreven inkomsten te weren 
welke regelmatig uiterlijk op 31 Mei 1946 
aangegeven of aangeslagen werden ; dan 
wanneer de aan de echtgenote van aanleg
ger toegevallen vergeldingen, onder het 
beheer van de vroegere wetten, slechts 
aan de extra-belasting onderworpen wer
den ter oorzake van bet feit dat zij v66r 
1 Januari 1945 noch aangegeven, noch 
aangeslagen werden; dan wanneer, ver
mits de aangifte van die vergeldingen op 
1 Febrnari 1946 had plaats gevonden, 
deze, bij toepassing van de nieuwe wet
geving, uit de belastbare grondslag beho
ren. te worden geweerd : 

Overwegende dat, in strijd met de in 
het middel vervatte bewering, bij arti
kel 1 van de wet van 30 Mei 1949 geen 
wijziging is toegebracht aan artikel 2, 
paragraaf 1, van de wet van 16 October 
1945, in hetwelk de inkomsten, winsten 
en baten worden bepaald die onder toe
passing van de extra-belasting vallen; 



-----------

-529-

Overwegende dat de in het middel aan
geduide wetsbepaling betrekking heeft op 
de aftrekkingen waarin bij artikelen 4 en 
5 van de wet van 16 October 1945 voor 
alle in artikel 2, paragraaf 1, vermelde 
irikomsten, winsten en baten is voorzien, 
wanneer het bedrag ervan uiterlijk op 
31 Mei 1946 werd aangegeven ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de bij artikel 5, paragraaf 6, van de 
wet van 16 October 1945 bevolen aftrek
king bij het vestigen van de aanslag op 
de samengevoegde inkomsten van de echt
genoten verricht werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verre van de in het middel aangeduide 
wetsbepaling te schenden, ze juist heeft 
toegepast; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, de voorzieningen sa

menvoegende, over de voorziening van de 
Belgische Staat uitspraak doende, ver
breekt het bestreden arrest, doch slechts 
voor zoveel het uit de grondslag van de 
extra-belasting de uitgaven voor het huis
houden heeft geweerd en de Belgische 
Staat tot een vijfde van de kosten ver
oordeeld heeft ; en uitspraak doende over 
de voorziening van Georges Pierrard, ver
werpt de voorziening ; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van het Hof van beroep 
te Brussel, en dat melding · er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik; veroordeelt Georges Pier
rard tot de kosten van beide voorzienin
gen. 

20 Mei 1952. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende con
cl~tsie, H. Ganshof Van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, H. ·Van Leyn
seele. 

2• KAMER. - 20 Mei 1952 

INKOMSTENBELASTINGEN. - MoBI
LlENBELASTING. - VERENIGING IN DEELNE
MING. - BELASTING UITSLUITEND TEN LASTE 
VAN DE VENNOOT. 

Bij de ve1·enigingen in deelneming die, 
daa1· zij geen 1·echtspersoonlijlcheid be
zitten, niet belastingschuldig zijn, lean 
het bed1·ag de1· verwezenlijlcte winsten 
slechts door de mobilienbelasting geti'of
fen wo1·den in hoofde van de vennoot 
voor dewellce het uitsluitend de op
b1'engst van een kapitaalbelegging is. 

VERBR., 1952. - 34 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Maart 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 141 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering, 7 tot 12 van de wet van 6 Septem
ber 1895 - in belastingzaken toepasselijk 
gemaakt door artikel 67 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld door het koninklijk be
sluit van 12 September 1936 - en van ar
tikel 61, paragraaf 3, van bedoelde samen
geschakelde wetten, doordat het bestreden 
arrest geen antwoord verstrekt op het 
deel der door de administratie v66r het 
hof van beroep genomen conclusies waar
bij werd staande gehouden dat de recla
matie van 29 Maart 1941, in zoverre zij 
gericht was tegen de ten laste van eiser 
onder artikel 642 R van het kohier van 
dienstjaar 1940 gevestigde aanslag, niet 
ontvankelijk was : 

Overwegende dat onder de stukkeil 
waarop het Hof acht vermag te slaan de 
conclusies niet voorkomen die, volgens het 
middel, niet zouden beantwoord geweest 
zijn; 

Dat het middel dus niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
14, paragraaf 1, 3°, littera a, 25, para
graaf 1, 1°, 27, paragrafen 1 en 2, 31, pa
ragraaf 1, littera a, en 42, paragraaf 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld door het ko
ninklijk besluit van 12 September 1936, en, 
voor zoveel nodig, door het besluit van 
3 Juni 1941, van artikel 3 van de wet van 
17 Juni 1938 tot wederinvoering van de 
nationale crisisbelasting (dat art. 1 van de 
samenschakeling van 16 Juni 1941 is ge
worden), en van artikel 1 van de wet van 
10 Januari 1940 tot invoering van een bij
zondere en tijdelijke belasting op de uit
zonderlijke winsten, doordat het bestre
den arrest beslist dat op de sommen die 
in de loop der jaren 1939, 1940 en 1942 
door de vereniging in deelneming << Rene 
Dufour >J aan Mairlot werden uitgekeerd, 
in hoofde van voornoemde persoon ten 
onrechte de bedrijfsbelasting, de natio
nale crisisbelasting op bedrijfsinkomsten, 
de aanvullende personele belasting en de 
bijzonder en tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten zijn geheven ge
weest, dan wanneer belanghebbende lid 
was van een vereniging in deelneming die 
geen eigen rechtspersoonlijkheid bezat; 
dan wanneer dergelijke vereniging onge-
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twijfeld een handelsbedrijf uitmaakt zo
als bedoeld bij artikelen 25, paragraaf 1, 
1 o, en 27, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen; dan wanneer daaruit 
volgt dat de door zulk bedrijf eventueel 
opgeleverde winsten dienen beschouwd 
als bedrijfsinkomsten die integ-raal aan 
elk van de belanghebbende naar evenre

-digheid van )lun rechten toekomen en 
die in hunnen hoofde aan de bedrijfsbe
lasting onderhevig zijn (art. 31, par. 1, lit
tera a, van de samengeschakelde wetten), 
alsook aan de nationale crisisbelasting 
(art. 1 van de wet van 17 Juni 1938), aan 
de aanvullende personele belasting (arti
kel 42, par. 1, van de bovengemelde sa
mengeschakelde wetten) en aan de bij
zondere en tijdelijke belasting op de uit
zonderlijke winsten (art. 1 van de wet 
van 10 Januari 1940) : 

Overwegende dat, volgens artikel 14, 
paragraaf 1, van de sa)llengeschakelde 
wetten, de opbrengsten van aangewende 
kapitalen, nit welken hoofde ook, onder 
de belasting op het inkomen nit roerend 
kapitaal vallen, terwi.il, krachtens arti
kel 25, paragraaf 1, de bedrijfsbelasting 
de winsten van de nijverheids-, handels-, 
of landbouwbedri.iven, de bezoldigingen 
en de baten van de winstgevende betrek
kingen treft ; 

Overwegende dat ten aanzien van som
mige categorieen vennootschappen, door 
verschillende bepalingen de gevallen voor
zien worden waarin de vennoten op de 
hun uitgekeerde winsten der vennoot
schap hetzij in de. bedrijfsbelasting, het
zij in de mobilienbelasting aangeslagen 
worden; dat geen van die bepalingen de 
verenigingen in deelneming vermeldt; dat, 
in dit verband, de algemeen vigerende 
principes in acht dienen genomen; 

Overwegende dat, naardien die ven
nootschappen geen rechtspersoonlijkheid. 
bezitten, zij niet de belastingschuldigen 
zijn; dat de mobilienbelasting aileen in 
hoofde van de vennoot, voor wie het uit
sluitend de opbrengst van een kapitaal
belegging is, op het bedrag der verwezen
lijkte winsten mag worden geheven ; 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, een per
soon, Dufour genaamd, de enige werkende 
vennoot was en dat verweerder er zich 
toe beperkte gelden voor te schieten, met 
recht van toezicht op de onderneming, 
doch zonder dat hij erin enige bedrijvig
heicl uitoefende waarvan de winsten een 
bezoldiging zouden zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit die vaststelling wettelijk afgeleid 
heeft dat verweerder de cc aanslagen in de 
bedrijfsbelasting, in de daarmede samen
gaande belastingen en in de bijzondere 
en tijdelijke belasting, die. betrekking 

hebben op de inkomsten van de cc handels
zaak Dufour ''• niet verschuldigd was; 

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

ning ; veroordeelt aanlegger tot de ll;osten. 

20 Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Sohier. -
GeZijlclttidencle conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 20 Mei 1952 

1° INKOMSTJDNBELAS'l'INGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BELASTINGPLICHTIGEN 
DIE EEN VRIJ BEROEP UITOEFENEN. - BELAST
BARE GRONDSLAG BES1'AANDE IN RET VER
SCRIL TUSSEN RET GEREEL BEDRAG DER ONT
VANGSTEN EN DE UI'rGAVEN EIGEN AAN RET UIT
OE~'ENEN VAN RET BEDRIJF. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTINGEN. - BELASTINGPLICH
TIGEN DIE EEN VRIJ BEROEP UITOEFENEN. -
FORFAITAIRE SCRATTING VAN DE UITGAVEN 
EIGEN AAN RET UITOEFENEN VAN RET BEDRIJF. 
- SCHATTING DIE DE ALS BEDRIJFSLASTEN AF
TREKBARE BELASTINGEN MOET OMVATTEN. 

1 o Ten opzichte van de belasUngplichtigen 
IZie een v1"ij beroep uitoefenen dienen tot 
vaststell!ing van de in de bedrijfsbe
lasting belastba1·e grondslag, de uitga
ven eigen aan het ~titoefenen van het 
bedrijf van het geheel der ontvangsten 
afgetrolclcen. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 30, al. 1.) 

2° De torfaitaire schatting van de uitga
ven ei,qen aan het uitoetenen van een 
v'l'ij beroep moet de als bed1'ijfslasten 
att1·elcbare belastingen omvatten. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 30, al. 2.) 

(BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. LAINE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 April 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
30, alinea 2, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
door het koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936 en door het besluit van de 
Regent van 15 Januari 1948 en, gevolglijk, 
van de artikelen 2, paragraaf 1, en 7 van 
de wetten en besluiten betreffende de na
tionale crisisbelasting, samengeschakeld 
bij besluit van 31 Juli 1943, en van de ar
tikelen 2, paragraaf 1, en 6 van dezelfde 



~-~~~~~-~~~~~------------ ------------~------

- 531 

wetten, samengeschakeld door het besluit 
van de Regent van 16 Januari 1948, door
dat het bestreden arrest de litigieuze aan
slagen vernietigt in de mate waarin zij 
inkomstenbedragen tot grondslag hebben 
die bepaald werden door het ojmemen 
van de aftrekbare bedrijfsbelastingen in 
het forfaitaire bedrag dat de aan het be
drijf van verzoeker eigen uitgaven dekt en 
zulks om reden dat het door voormeld 
artikel 30 van de samengeschakelde wet
ten forfaitaire bedrag gemelde belastin
gen niet omvat, welke interpretatie vol
gens het Hof strookt met de tekst zelf · 
van alinea 2 van artikel 30, waar
bij niet is vermeld dat dit forfaitaire be
drag de aanslagen omvat die als bedrijfs
lasten mogen worden afgetrokken alsook 
met de geest van de belastingwet welke, 
wezenlijkheden treffend, aldus klaar
blijkelijk er mede rekening heeft ge
houden dat het uitoefenen van een vrij 
beroep in de werkelijkheid het doen 
van zekere kosten insluit waarvan bo
vengemelde belastingen een van de be
standdelen uitmaken, alsmeG.e met 
de techniek zelf van artikel 30 waarvan 
de eerste alinea in zulke algemene ter
men is opgesteld dat het tegen die samen
voeging niet opkomt, dan wanneer de 
termen van dit artikel 30 ontegenspreke
lijk die interpretatie niet veroorloven en 
daaruit voortvloeit dat de door het 3° 
van paragraaf 1 van artikel 25 bedoelde 
baten bestaan in het verschil tussen 
het geheel bedrag der ontvangsten en de 
uitga ven die aan het uitoefenen van het 
bedrijf eigen zijn, en dan wanneer, bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens, die 
uitgaven forfaitair worden bepaald op 
het vierde of het vijfde naar gelang van 
het geval, daarin begrepen de aanslagen 
in de bedrijfsbelasting die gedurende de 
belastbare tijd werden voldaan, voormelde 
aanslagen onbetwistbaar een der uitga
ven uitmakende die aan het uitoefenen 
van het bedrijf eigen zijn : 

Overwegende dat de tegen het bestreden 
arrest ingebrachte grief is, ten aanzien 
van het inkomen van de vrije beroepen, te 
hebben aangenomen dat het bedrag der 
als bedrijfslasten aftrekbare belastingen 
niet in de forfaitaire raming van de aan 
het uitoefenen van het bedrijf eigen uit
gaven begrepen was; 

Overwegende, wel is waar, dat arti
kel 29 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, waar
bij ten opzichte van de als jaarwedde, 
vergeldingen, lonen, enz., ontvangen bezol
digingen dezelfde kwestie van de forfai
taire raming van de bedrijfslasten wordt 
geregeld, in tegenstelling met artikel 30, 
er op wijst dat dit forfait de wegens be
drijfsbelasting aftrekbare belastingen om
vat; 

Overwegende evenwel dat uit de parle
mentaire voorbereiding de zorg blijkt om 
twee zelfstandige wetsbepalingen uit te 
vaardigen, en niet het voornemen om ver
schillende stelsels in te voeren; . . 

Overwegende, anderzijds, dat artikel 30, 
waarbij wordt toegelaten alle aan het 
uitoefenen van het bedrijf eigen .uitgaven 
van de ontvangsten af te trekken en 
aangenomen wordt dat de wegens be
drijfslasten betaalde belastingen aan die 
uitgaven worden toegevoegd, noodzakelijk 
onderstelt dat die beiastingen in de for
faitaire raming van bedoelde uitgaven be-
grepen zijn ; . 

Dat trouwens niet te verklaren valt dat 
de wet, bij het vaststellen van de grens 
van het forfaitair bedrag der cc uitga
ven ... die aan het uitoefenen van het be
drijf eigen zijn ll, dit maximum niet op 
een bepaalde som zou vastgesteld hebben, 
doch op een zekere som, vermeerderd met 
het bedrag der als bedrijfslasten aftrek
bare belastingen, tenzij omdat laatstge
noemd bedrag in de forfaitaire raming 
van bedoelde uitgaven begrepen .is; 

Dat die forfaitaire raming op de be
lastingplichtige slechts behoeft te worden 
toegepast indien hij in gebreke blijft het 
bewijs te leveren van het werkelijk be
drag van het geheel zijner bedrijfsuit
gaven, zonder dat hij het forfaitaire ra
mingsstelsel gezamenlijk met dat van het 
bewijzen van zekere uitgaven moge aan
wenden; 

Overwegende derhalve dat, door uit het 
forfaitair bedrag der aan het uitoefenen 
van het bedrijf eigen uitgaven de belas
tingen te weren die als bedrijfslasten 
mogen worden afgetrokken, het bestreden 
arrest de in het middel aangeduide wets
bepalingen 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 Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik; veroordeelt verweerder tot de kos
ten. 

20 Mei·1952. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlclttidende conclu.sie, H. Ganshof 
van der ~ Meersch, advocaat-generaal. 
PleiteT, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 26 Mei 1952 

1° .HERZIENING. - VERKLARING VAN EEN 
GETUIGE. - NIET VERGETEN GETUIGE, MAAR 
BIJ RET GEDING DOOR DE VEROORDEELDE UIT 
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RET OOG VERLOREN. - VERKLARING WELKE 
GEEN OMS'l'ANDIGREID KENBAAR MAAKT DIE DE 
VEROORDEELDE NIET BIJ RET GEDING IN STAAT 
WAS 'l'E BEWIJZEN. 

:2o HERZIENING. - lNTREKKING VAN ZIJN 
\VEHKLARINGEN DOOR EEN MEDEVEROORDEELDE. 
- VEREISTEN OPDAT ZlJ EEN AANVRAAG TOT 
:HERZIENING ZOU ONTYANKELIJK MAKEN. 

1o Een vedclaT'ing van een getuige, na de 
vemonleling van de aanvrager tot her
ziening atgelegd maakt geen omstan
digheid ~tit die de veroordeelcle ni~~ bij 
het geding in staat was te bewtJZen, 
wanneer de aanwezigheid van die getui
ge door de veroordeelde niet vergeten 
doch slechts ~tit het oog verloren 
werd (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 443, 3°.) 

2o Opdat de intrelclcing van zijn verlcla
dngen do01· een medeveroordeelde een 
aanvraag tot he1·ziening zmt ontva?tke
lijlc malcen, moet namelijlc enig gegeven 
voo1·gebracht worden flat van aarcl 
schijnt om de oprechtheicl van clie in
t?·elclcing waa1·schijnlijk te maken. 

(KUYPERS.) 

ARREST (2). 

HET HOF; - GeJet op het verzoek
schrift van 27 Maart 1952, op dezelfde 
dag ter griffie van het Hof ontvangen, 
ondertekend door M•r Henri Simont, ad
vocaat bij het Hof, waarbij .Julien Kuy
pers, secretaris-generaal van het Ministe
rie van openbaar onderwijs, gehuisvest 
te Vorst, Zeven Bunderslaan, 172, de her
zlening aanvraagt van een door het Hof 
van beroep te Brussel op 15 ·Maart 1952 
op tegenspraak gewezen arrest, waarbij 
hij veroordeeld wordt tot een gevangenis
straf van zes maanden en tot een geld
boete van 50 frank (verhoogd met 60 de
cimes en aldus gebracht op 350 frank) of 
vijftien dagen vervangende gevangenis
straf, met uitstel van vijf jaar, wegens 
volgende feiten : te Brussel, A) 1° tussen 
12 Maart 1946 en 15 April 1946, bij in
brenk op de artikelen 2 en 6 van de wet 
van 5 Mei 1888 en van verschillende be
palingen der tot uitvoering van voor
rnelde wet genomen besluiten, een inrlch: 
ting veranderd of verplaatst te hebben 
waarvan het bestaan of het in bedrijf ne
men gevaarlijk kan zijn voor de personen 
die zich ter plaats bevinden of voor de 
geburen, als dusdanig ingedeeld bij ko-

(1) Raadpl. de verklaring van de H. Lejeune, 
Minister van justitie, in de loop van de bespre
king van de wet van 18 Juni 1894 (Parl. versl., 
Kamer der volksvert., 1891-1892, blz. 1258); 
verbr., 29 November 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
blz. 601; B111ll. en PASIC., 1948, I, 685). 

ninklijk besluit van 15 October 1933, zijn
de in onderhavig geval een opslagruimte 
voor films van meer dan 20 kgs, zonder 
vergunning blijkende nit een op voorstel 
van de Minister van arbeicl en sociale 
voorzorg bij koninklijk besluit genomen 
beslissing, alsmede de bij de koninklijke 
besluiten van 10 Augustus 1933 en 
31 Maart 1939 voorgeschreven for
maliteiten niet te zijn nagekomen; 
2° tussen 15 April 1946 en 25 Juni 1947, 
bij inbreuk op de artikelen 2 en 6 van 
de wet van 5 Mei 1888 en van ver
schillende bepalingen van de uitvoe
ringsbesluiten, een inrichting te heb
ben opgericht, veranderd of verplaats, 
waarvan het bestaan, het in bedrijf ne
men of het in het werk stellen gevaarlijk 
kan zijn, als dusdanig ingedeeld, in on
derhavig geval een opslagruimte voor 
films van meer dan 20 kgs, in de omstan
digheden nader omschreven in fine van 
het 1 o • B) bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzo~·g, cloch zonder het inzicht om de 
persoon van een ander aan te randen : 
1 o onvrijwillig de dood te hebben veroor
zaakt van achttien personen wier namen 
in het beroepen vonnis zijn vermeld ; 
2o onvrijwillig slagen of verwondingen te 
hebben toegebracht aan verschillende per
sonen die zich op 24 Juni 1947 in de ge
bouwen van het Ministerie van openbaar 
onderwijs, Leuvenseweg, te Brussel be
vonden, of in de nabijheid van die ge
bouwen, onder andere aan vier en dertig 
personen wier namen in het beroepen von
nis zijn vermeld ; 

Overwege:hde dat de veroordeelde, tot 
rechtvaardiging van zijn aanvraag, doet 
gelden dat het bewijs van zijn onschuld 
schijnt te volgen nit een feit dat zich 
sedert zijn veroordeling heeft voorgedaan 
of nit een omstandigheid welke hij · ten 
tijde van zijn geding niet in staat was te 
bewijzen, dat hij in dit opzicht twee 
brieven overlegt die hem werden toege
zonden, de eerste op 13 Maart 1952 door 
de definitief veroordeelde medeverdachte 
Fernand Rigot, en de tweede op 14 Maart 
1952 door L. Poulaert; 

Overwegende dat, blijkens het arrest 
van het hof van beroep, de schuldigver
klaring van aanvrager steunt op diens 
houding tijdens een met Wouters en Rigot 
in zijn kabinet gevoerd onderhoud, in de 
loop waarvan hij de gedachtenwisseling 
onder deze laatsten besloot door ondub
belzinnig de beslissing op zich te nemen 
films op het dePartement van openbaar 
onderwijs te behouden; dat het arrest 
aanneemt dat deze door Kuypers, einde 

(2) De voorziening tegen het arrest van ver
oordeling werd verworpen bij arrest van 7 Ja
nuari 1952 (zie boger, blz. 2(18; Bull.· en PASIC., 

1952, I, 227). 
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Maart 1946, getroffen beslissing hem ver
antwoordelijk heeft gemaakt en een toe
stand bestendigd heeft waarin hij daar
na, niet mocht ophouden belang te stel
len zonder een zware fout te begaan ; 

Overwegende dat, volgens aanvrager, 
enerzijds, de brief van Rigot waarbij deze 
zijn vorige verklaringen intrekt en staan
de houdt dat in de loop van het onder
houd in Kuypers's kabinet deze geen be
slissing heeft getroffen, noch als scheids
man is opgetreden, noch enig bevel heeft 
gegeven, en anderzijds, de brief van Pou
laert waarin deze te kennen geeft dat hij 
bij bewust onderhoud aanwezig w.as, om
standigheid die Kuypers in de loop van 
de behandeling ter terechtzitting uit het 
oog heeft verloren, en staande houdt dat 
verzoeker de bespreking had gesloten door 
er bij Wouters en Rigot op aan te drin
gen dat zij onverwijld alle voorzorgs
maatregelen zouden nemen. die zij nodig 
zouden achten in een van hun bevoegd
heid afhangend gebied, nieuwe feiten uit
maken welke hij niet in staat is geweest 
ten tijde van het geding te bewijzen en 
waaruit het bewijs van zijn onschuld 
schijnt te volgen; 

Gelet op het met redenen omkleed ad
vies ten gunste van het verzoekschrift 
uitgebracht door drie advocaten bij het 
Hof van beroep te Brussel met meer dan 
tien jaar inschrijving op de lijst; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 
van het Wetboek van strafvordering, ge
wijzigd door de wet van 18 Juni 1894; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
verzoeker, ten tijde van het geding, ver
geten had - en dus er van niet onwetend 
was - dat een getuige, L. Poulaert, het 
onderhoud bijgewoond had dat in zijn 
kabinet op het Ministerie van openbaar 
onderwijs plaats vond, aan de verklaring 
van die getuige het karakter niet verleent 
van een feit dat aanvrager niet in staat 
is geweest ten tijde van het geding te be
wijzen, in de zin van die termen in ar
tikel 443 van het Wetboek van strafvor
dering; 

Overwegende dat het intrekken door een 
medeverdachte van een door hem in de 
loop van het geding afgelegde verklaring 
slechts tot rechtvaardiging van de ont
vankelijkheid van een door de veroor
deelde verdachte ingediende aanvraag tot 
herziening strekken kan indien uit die 
intrekking het bewijs van de onschuld 
van de aanvrager schijnt te volgen, en 
bijgevolg, indien onder meer enig gegeven 
voorgebracht wordt dat van aard schijnt 
om de oprechtheid van de intrekking 
waarschijnlijk te maken ; 

Overwegende echter, in dit opzicht, dat 
de verklaring van L. Poulaert, die in de 
loop van het geding niet verhoord werd, 
althans gedeeltelijk, de nieuwe verkla-

ring van de medeverdachte Rigot schijnt 
te bevestigen ; 

Overwegende dat de aanvraag ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, ontvangt de aanvraag; 
beveelt dat tot het onderzoek van de aan
vraag zal worden overgegaan door het 
Hof van beroep te Brussel ten einde na 
te gaan of de in het verzoekschrift 
naar voren gebrachte nieuwe verklaring 
van Fernand Rigot genoegzaam afdoende 
schijnt om wat Julien Kuypers betreft 
tot herziening van het op 19 Maart 195i 
gewezen arrest van veroordeling, aanlei
ding te geven; behoudt de kosten voor. 

26 Mei 1952. - 2e kamer. - V oorzitter 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeUjlclttidende aon
alttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter' 
H. Simont. ' 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

1° INSOHRIJVING VAN V ALSHEID. -
VEREISTEN TOT ONTVANKELIJKHEID VOOR BET 
HOF VAN VERBREKING. 

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - 0VERLEGGING VAN EEN 
NOTA DOOR DE RAADSMAN VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - 0VERLEGOING OP TEGENSPRAAK. -
VERDACHTE DIE BET UITSTELLEN VAN DE ZAAK 
NIET AANVRAAGT. - TOEVOEGING VAN DE NOTA 
BIJ DE BUNDEL. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BESL!SSEND GEDEELTE MET 
BE'l'REKKING OP EEN TEGENEIS VAN DE VER
DACHTE TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VCiORZIENING DOOR DE VERDACHTE. - NIET 
BETEKEND. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID. 

1 o De insaht·ijv·ing van valsheid vo<h" het 
Hot van verbrelcing is niet ontvankeUjk 
zo de pat·tij geen verlof tot insahrijving 
van valsheid bekwam en niet vooraf de 
geldboete van 100 pond in aonsignat-ie 
stelde {1). (Reglement van 28 Juni 1738, 
2e deel, titel X, art. 1.) 

2° Het toevoegen bij de btmdel van een 
nota overgelegd door de t·aadsman van 
de bttrgerlijke pat·tij sahendt het reaht 
van de verdediging van de verdaahte 
niet wanneer die overlegging op de 
tet·eahtzitting gesahiedde, op tegen
spraak met de verdachte, en wanneet· 
deze tevens om het ttitstellen van de 

(1) Verbr., 24 December 1934 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 91, en de nota 1, biz. 92). 
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'zaulc niet verzocht teneinde die nota te 
beantwoorden (1). 

3o· De voo1·ziening dom· de ve1·dachte tegen 
het besUssend gedeelte van het arrest 
met betreklcing op een tegeneis van de 
verdaohte tegen de bnrgerUjlce partij is 
niet ontvankelijk indien zij aan die par
. tij niet werd betelcend (2). (Wetboek 
van sti·afvordering, art. 418.) 

(KINIF, T. SNYERS D'ATTENHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 December 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

I. Over de inschrijving van valsheid : 
Overwegencle dat het Hof geen gronden 

heeft om zich hierbij op te houden, naar
dien aanlegger zich noch ten aanzien van 
het verzoek om verlof tot inschrijving 
van valsheid, noch ten aanzien van de 
voorafgaande consignatie van de boete, 
naar artikel 1 van de X• titel van het 
tweede cleel van de verordening van 
28 Juni 1738 geschikt heeft; 

II. Wat betreft de tegen de beslissing 
over de publieke vordering gerichte voor
ziening : 

Over het eerste micldel : schending van 
de artikelen 190 en 210 van het Wetboek 
van strafvordering, cloordat de raadsman 
van de burgerlijke partij op de terecht
zitting van 10 November 1951 een nota 
heeft ingediend, zonder dat vastgesteld 
wordt dat aan de verdachte kennis ervan 
werd gegeven en dat hij de mogelijkheid 
had ze te beantwoorden : 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
de door het hof van beroep op 10 Novem
ber 1951 gehouden terechtzitting, luidt als 
volgt : << de verclachte client een nota in; 
M•r Anciaux, advocaat, client namens de 
burgerlijke partij Snyers d' Attenhoven 
insgelijks een nota in » ; dat de zaak ver
volgens in beraad werd gehouden en het 
arrest op 8 December 1951 uitgesproken 
werd; 

Overwegende dat, vermits de neerleg
ging van de nota van de burgerlijke partij 
op tegenspraak geschiedde en aanlegger 
geen uitstel van de zaak aangevraagd 
heeft om op die nota antwoord te ver
strekken, het bestreden arrest noch de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen, 
noch de rechten van de verdediging gee 
schonden heeft ; 

(1) Verbr., 17 Maart 1952 (zie boger, blz. 386; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 439). 
~(2) Verbr., 14 Maart 1939 (Bull. en PAsrc., 

1939, I, 145). 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het arrest de conclusies niet beantwoordt 
waarbij staande werd gehouden dat de 
zaak Mahieu een persoonlijke zaak van 
aanlegger en niet een zaak van de burger
lijke partij was, aangezien deze geen 
ereloon had geeist en dat zij aan aanleg
ger het saldo van de rekening had be
taald : 

Overwegende dat het arrest uit ver
scheidene feiten, welke het nader om
schrijft, afieidt dat aanlegger de lastheb
ber van Mahieu niet was en dat de som 
van 1.273 frank hem door de burgerlijke 
partij tot nauwkeurig omschreven en be
paalde doeleinden was overhandigd ge
weest; 

Dat het arrest aldus de conclusies op 
passende wijze beantwoordt; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 461 en 464 van het Strafwet
boek, 22 van de wet van 17 April 1878 en 
97 van de Grondwet, cloorclat het arrest 
op de door aanlegger opgeworpen exceptie 
van verjaring afwijzencl beslist, op grond 
van de beschouwing clat aanlegger erkend 
heeft « het dossier na 24 Januari 1947 te 
hebben genomen ll, clan wanneer het ne
men van een dossier niet het bedrieglijk 
wegnemen daarvan uitmaakt : 

Overwegende dat het arrest de in de te
lastlegging B opgegeven feiten bewe
zen verklaart, dit wil zeggen de in die 
telastlegging als bedrieglijke wegneming 
van geld en dossiers omschreven feiten; 

Overwegende dat inclien het arrest in 
een andere reden vaststelt dat aanlegger 
erkend heeft het dossier na 24 Januari 
1947 genomen te hebben, het zulks niet 
doet om een van de bewezen verklaarde 
feiten te omschrijven, doch enkel ter aan
duiding van het tijdstip waarop het feit 
werd bedreven ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 461, 464, 491 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het hof van beroep niet wijst op het be
drieglijk karakter van de aan aanlegger 
ten laste gelegde feiten : 

Overwegende dat, blijkens het op het 
derde middel verstrekte antwoord, het 
arrest vaststelt dat aanlegger bedrieglijk 
wegnemingen gepleegd heeft van zaken 
welke hem niet toebehoorden; 

Dat het bovendien de redenen opgeeft 
waarom de daartegen opgeworpen bewe
ringen van beklaagde ongegrond zijn; 

Dat het .middel feitelijke grondslag 
mist; ,. 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 496 van het Strafwetboek en ' 
97 van de Grondwet, doordat het arrest 
de conclusies niet beantwoordt waarbij 
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nadruk erop wordt gelegd dat er geen 
oplichting werd gepleegd (telastlegging 0), 
omdat de door aanlegger ontvangen som 
hem verschuldigd was en dat hij als last
hebber werd aangesteld ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat generlei bijzondere vergelding aan 
aanlegger verschuldigd was, dat de ver
vulde taken binnen het normaal kader 
van aanleggers bediening in de studie 
Snyers d' Attenhoven vielen en dat hem 
geen persoonlijke lastgeving werd ver
leend : 

Dat het arrest aldus een passend ant
woord op de conclusies verstrekt; 

Over het zesde middel : schencling van 
de artikelen 196 vari het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het ar
rest aanlegger wegens valsheid en ge
bruik van valse stukken veroordeelt (te
lastlegging A) zonder aanleggers twee
voudige bewering tegen te spreken dat 
de aan de burgerlijke partijen Maroy en 
Hoebrechts ter hand gestelde rekening 
zijn rekening van lasthebber tot last
gever was, en niet de rekening van de 
notaris aan zijn· clH~nten, en dat de bur
gerlijke partij Snyers d' Attenhoven ver
klaard had dat aanlegger op door haar 
overhandigde nota's zijn rekening had ge
maakt : 

Overwegende dat het arrest aanleggers 
bewering d:it hi.i de lasthebber van de 
burgerlijke partijen Maroy en Hoebrechts 
was uitdrukkelijk tegenspreekt; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
het opmaken door aanlegger van de reke
ning op de dooi· de burgerlijke partij 
Snyers d' Attenhoven overhandigde nota's 
geschiedde in genen dele de telastlegging 
A uitsluit, daar deze bestaat in het op
maken van de rekening onder onjuiste op
schriften, tot verheling van het feit dat 
het ereloon daarin begrepen was; dat het 
eerste onderdeel van het middel in feite, 
en het tweede onderdeel naar recht niet 
opgaan; 

Overwegende dat, voor het overige, aan
leggers memories slechts · feitelijke be
schouwingen inroepen welke buiten de be
voegdheid van het Hqf vallen; 

En overwegende dat de substantUHe of 
-op straf van nietigheid voorgeschreven 

(1) De tuchtstraffen bepaald bij de artike
len 24, 25 of 59 van het Militair Strafwetboek 
-dienen uitgesproken te worden door het mili
tair gerecht en niet door de korpsoverste, zie 
verbr., 1 September 1871 (Bull. en PAsiC., 1871, 
I, 302) ; 30 October 1911 (ibid., 1911, I, 531) ; 
15 Januari 1912 (ibid., 1912, I, 77); 3 Augustus 
1914 (ibii., 1915-1916, I, 89). Oontm : verbr., 
17 December 1883 (ibid., 1884, I, 73). 

De inbreuken voorzien bij het Militair Straf
wetboek maken uitsluitend misdaden of wanbe-

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

III. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen de over de vorderingen van de bur
gerlijke partijen gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen midde
len inroept die bijzonder op die vordering 
betrekking hebben en dat het Hof er 
ambtshalve geen opwerpt; 

IV. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen de beslissing gewezen over aanleg
gers tegeneis tegen de burgerlijke partij 
Snyers d' Attenhoven; 

Overwegende dat die voorziening, daar 
zij niet werd betekend aan de partij 
waartegen zij gericht is niet ontvanke
lijk is '(Wetboek van strafvordering, arti
kel 418); 

Om die redenen, verwerpt het verzoek 
om verlof tot betichting van valsheid en 
de voorziening; veroordeelt aanlegger tot 
de kosten. 

26 Mei 1952. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - 'Verslaggever, H. Demoulin. 
- Gel-ijklttidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Langie (van de 
Balie te Brussel). 

2" KAMER. - 26 Mei 1952 

S'I'RAF. - TUOHTSTRAFFEN DOOR HET UILI
TAIR GEREOHT UITGESPROKEN. - MILITAIR 
STRAFWETBOEK. - AARD. 

De ttwhtstrafjen, bij toepassing van de 
artilcelen 24, 25 of 59 van het M ilitair 
Strafwetboelc door het militair gerecht 
uitgesp1·olcen, zijn correctionele straf
fen (1). 

(OREMERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Februari 1952 door het Mili
tair Gerechtshof gewezen; 

Over het enig iniddel : schending van 

drijven uit, zie NYPELS, Legislation crimi
nelle, d. IV, Expose des motifs de Ia loi du 
27 mai 1870, n' 2. Cont•·a : Rep. prat. droit 
belge, v' Justice militaire, n' 6; ScrruiNn, Traite 
pratique de droit criminel, d. I, blz. 103 en 104. 

De overtredingen bedoeld bij artikel 24 van 
de wet van 15 Juni 1899 maken uitsluitend 
overtredingen uit voorzien bij de gewone 
strafwetten, zie verbr., 30 October 1911 (Bull. 
en PAsrc., 1911, I, 531) en 4 Maart 1929 (ibid, 
1929, I, 116). 
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de artikelen 59 van het Militair Strafwet
boek, 59 van het Strafwetboek en 23 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden arrest, bevindend dat de 
door het militair gerecht bij toepassing 
van artikel 59, laatste alinea, van het 
Militair Strafwetboek uitgesproken tucht
straffen het karakter hebben van correc
tionele straffen, het beroepen vonnis te 
niet gedaan heeft voor zoveel het vast
stelde dat, krachtens artikel 59 van het 
Strafwetboek, de straff'en van opsluiting 
in de militaire gevangenis, door de uit 
hoofde van een samenlopend misdrijf uit
gesproken militaire gevangenisstraf, op
geslorpt worden, en doordat voormelde 
tuchtstraff'en bij het bestreden arrest ten 
laste van aanlegger werden uitgespro
ken hoewel meer dan zes maanden verlo
pen waren sedert 20 Juni 1950, datum van 
de in het beroepen vonnis ingeroepen ver
jaringsstuitende daad, clan wanneer, als 
het militair gerecht, met aanneming van 
verzachtende omstandigheclen, bij toepas
sing van artikel 59, laatste alinea, van het 
Militair Strafwetboek, een tuchtstraf uit
spreekt welke de wet noch onder de cri
minele, noch onder de correctionele straf
fen rangschikt, het door voornoemd ge
recht bestrafte feit geen ander karakter 
kan hebben dan dit ,van een overtreding : 

Overwegencle dat het plegen van geweld
daden tegen zijn meerclere, het smaden 
van zijn meerdere en het weigeren van 
gehoorzaamheid aan zijn meerdere aan 
aanlegger werd ten laste gelegd ; 

Overwegencle clat het beroepen vonnis, 
aan aanlegger verzachtencle omstandig
heclen verlenend, hem uit hoofcle van 
laatstgenoemde telastlegging veroordeelt 
tot een maancl militaire gevangenisstraf 
en, nit hoofde van beicle andere telastleg
gingen, onderscheidenlijk tot vijftien cla
gen en acht clagen opsluiting in de mili
taire gevangenis ; 

Dat het vaststelt dat, bij toepassing 
van artikel 59 van het Strafwetboek, de 
straff'en van opsluiting in de militaire ge
vangenis door de militaire gevangenis
straf opgeslorpt worden; 

Overwegende dat, hoewel het de opge
legcle straff'en handhaaft, het bestreclen 
arrest die laatste beschikking te niet doet 
om reden dat « de bij artikel 59 van het 
Militair Strafwetboek voorgeschreven 
tuchtstraf slechts een correctioneel karak
ter kan hebben >l ; 

Overwegende dat zo uit de tekst van ar
tikel 1 van het Militair Strafwetboek als 
uit de parlementaire voorbereiding blijkt 
dat de door clit wetboek bepaalcle straffen 
ofwel criminele ofwel correctionele straf
fen zijn; dat in de memorie van toelich-, 
ting op het volgende wordt gewezen : 
« het ontwerp maakt geen gewag van de 
overtredingen. De militaire misdrijven 

welke men met de overtredingen van het 
gemeen recht zou kunnen gelijkstellen zijn 
bij het tuchtreglement omschreven en be
straft als vergrijpen tegen de· tucht. Te 
allen tijde zijn die vergrijpen beschouwd 
geworden als buiten het strafrecht val
Iende naardien zij niet vatbaar zijn om 
aan een strafgerecht ter berechting te 
worden onderworpen ll ; 

Overwegende derhalve dat de inbreuken 
waarop bij artikel 24, alinea 4, en bij 
alinea's 1 en 3 van artikel 25 van het Mi
litair Strafwetboek tuchtstraff'en zijn ge
steld, wanbedrijven uitmaken; 

Overwegende dat het niet te rechtvaar
digen is dat de tuchtstraff'en van aard 
zouden veranderen en politiestraffen zou
den worden wanneer zij, in steele van 
door de rechter uitgesproken te worden 
omclat zij de enige door het Militair Straf
wetboek op een inbreuk gestelde straff'en 
zijn, slechts na het aannemen van ver
zachtende omstandigheden overeenkom
stig artikel 59 van hetzelfde wetboek 
worden uitgesproken; 

Overwegende dat aanlegger dus ten on
rechte staande houdt dat de hem uit 
hoofcle van de eerste twee misdrijven op
gelegde tuchtstraff'en politiestraff'en zijn 
en dat die inbreuken dienvolgens het ka
rakter van overtredingen zouden hebben; 

Waaruit volgt dat artikel 59 van het 
gewoon Strafwetboek en artikel 23 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering ten deze niet van toe
passing zijn en dat het middel naar 
recht faalt; 

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

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

26 Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. 
- Gelijlcl·uidende conclnsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - PleiteT, H. Demeyere (van 
de Balie te Brussel). 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING. 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - STRAFZA
KEN. - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - RECHTERS DIE NIET ALLEN 
HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK BIJWOONDEN. -
NIETIGHEID VAN HE_T VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - NIETIG VONNIS VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK, -ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP. - VEROORDELING GESTEUNO-· 
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OP_ DE BEOORDELING EN DE MOTIEVEN VAN DE 
EERSTE RECHTER. - ARREST DAT ZICH DE 
NIETIGHEID VAN HET VONNIS EIGEN MAAKT, 

1° Is nietig, het vonnis van de con·ectio
nele 1·echtbanlc uitgespmken door rech
te1·s die niet allen de te1·echtzittingen 
bijwoonden in cle loop waarvan cle zaak 
onclerzocht wercl (1). (Wet van 20 April 
1810, art. 7.) 

2° Het cloor het hot van beroep uitgespro
ken arrest van ve1·oorcleling gesteund 
op cle motieven en cle beoonteling opge
nomen in het nietig vonnis van cle cor
l'ectionele rechtbank, maakt zich cle 
nietigheid van dit vonnis eigen (2). 

(HALIN, T. PIGNOLET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Over de voorziening ingesteld tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

A. Overwegende dat in zover het be
streden arrest de beslissing van de eerste 
rechter bevestigt waarbij aanlegger van 
de telastleggingen a, 1 en 2, wordt vrij
gesproken de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

B. In zover ,het arrest aanlegger ver
oordeelt uit hoofde van de telastleggingen 
A en B: · 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van artikel 7 van de wet van 20 April 
1810 : 

Overwegende, enerzijds, dat het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 
10 October 1951 vaststelt dat het beroepen 
vonnis na beraadslaging werd gewezen 
door de Oorrectionele Rechtbank te Aar
len, alwaar aanwezig waren de Heren 
Jungers, rechter waarnemend voorzitter, 
Plumier en Lambinet, rechters; dat de 
uitgifte van het beroepen vonnis vermeldt 
dat het in de aanwezigheid van genoemde 
magistraten werd gewezen; 

Overwegende, anderzijds, dat blijkens 
de vermeldingen van de processen-ver
baal van de door hetzelfde rechtscollege 
op 27 en 28 Septembet 1951 gehouden te
rechtzittingen, de rechtbank, samenge
steld uit de Heren Jungers, Plumier en 
Michaux, op die data het onderzoek van 
de. zaak ten laste van aanlegger voort
gezet heeft en onder meer getuigen heeft 
verhoord, alsook het pleidooi voor de bur-

(1) Verbr., 26 September 1949 (Bull; en 
PAsrc., 1950, I, 21); 21 April 1952 (zie boger, 
blz. 450; Bull. en PAsrc., 1952, I, 520). 

(2) Verbr., 3 November 1947 (Arr. T'erbr., 

gel:lijke partij, de vorderingen van het 
openbaar ministerie en de verdedigers 
van de verdachte aanhoord heeft; 

Overwegende dat het dus vaststaat 
dat een der rechters, leden van de recht
bank welke het beroepen vonnis heeft ge
wezen, niet aanwezig was op alle terecht
zittingen in de loop waarvan de zaak on
derzocht werd; dat dit vonnis dus nietig 
is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beslissing van de eerste rechter beves
tigt, behoudens een vermindering van . de 
uitgesproken straffen en een verlaging van 
de veroordeling jegens de burgerlijke 
partij; 

Overwegende dat het arrest zijn dispo
sitief steunt, onder meer, op de be
schouwingen dat « de eerste rechters oor
deelkundig over de feitelijke gegevens 
hebben gewezen ... welke in de loop van het 
onderzoek werclen verzameld ll en dat de 
Rechtbank te Aarlen te recht beslist heeft 
dat de door Balin overgelegde brief een 
vervalst stuk uitmaakte, enz... dat hij 
zelf die vervalsing had gepleegcl, en be
sloten heeft tot het bestaan van cle te
lastleggingen A en B zoals zij in cle dag
vaarding werden omschreven ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door aldus te verwijzen naar de redenen 
van het beroepen vonnis, zich de nietig
heid van het vonnis eigen maakte; dat 
het Hof van beroep dienvolgens de in het 
middel aangeduide wetsbepaling heeft ge
schonden; 

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

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de verbreking medebrengt van de 
over de vordering der burgerlijke partij 
gewezen beslissing ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve voor zoveel het de 
vrijspraak van aanlegger van de telast
leggingen a, 1 en 2, bevestigt; beveelt dat 
onclerhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
cle aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

26 lVlei 1952. - 2• kamer. - TToorzUter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggeve1·, H. Bareel. -

1947, biz. 346; Bull. en PASIC., 1947, I, 458) ; 
nota 3 onderaan verbr., 19 Augustus 1948 (Arr. 
Jf erbr., 1948, blz. 410; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 475). 
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Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAF, WEGENS 
VERSOHILLENDE MISDRI.TVEN UITGESPROKEN. 
- MlDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN 
ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET. - MmDEL 
DA'r SLECHTS EEN DER INBREUKEN REDOELT.
STRAF DIE DOOR DE ANDERE INBREUKEN GE
RECH1'VAARDIGD BLI.TFT. - NIET-ONTVANKE
LI.TKHEID. 

2° VERKEER. - VLUCHTMISDRI.TF.- CoN
CLUSIEs VAN DE VERDACHTE DIE UIT BEPAALDE 
FElTEN AFLEIDT DAT Hl.T ZICH NIET AAN DE 
NODIGE BEVINDINGEN WILDE ONTTREKKEN. -
VONNIS VAN VEROORDELING DAT ONGEACHT DE 
ZWAARWICHTIGHElD VAN RET ONGEI'AL 
SLECHTS VASTSTELT DA'l" HET MISDRI.TF BE
STAAT. - VONNIS NIET WETTELI.TK GEMOTI
VEERD. 

3° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. -
WET VAN 7 SEPTEMBER 1939. - IIET TI.TD
VERLOOP BEPERKEND GEDURENDE HETWELK DE 
KONING BESCHIKKINGEN KAN TREFFEN DIE 
KRACH'l" VAN WET HEBBEN. - IIET TI.TDVER
LOOP NIET BEPERKEND GEDURENDE HETWELK 
DIE BESLUITWETI'EN BJNDENDE KRACHT ZULLEN 
HEBBEN. 

4° DRONKENSCHAP. - BESLUITWET VAN 
14 NOVEMBER 1939. - VAN KRACHT GERUJ
VEN NIETTEGENSTAANDE HET TERUGBHENGEN VAN 
HET LEGER OP VREDESVOET. 

5o VERKEER.- STRAF VAN ONTZETTING VAN 
HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN. 
- .AANVANGSDATUM. 

1 o lVanneer een en Teele skat we gens ver
schiUende misdrijven we1·d ttitgespro
lcen, is niet ontvankelijlc de eis tot ve1·
brelcing hiMop gestetmd dat het bestTe
den vonnis de conclttsies niet beant
wooTdde die slechts een van de misdTij
ven bekefjen, wanneeT de ttitgesp1·olcen 
straf doo1· cle andeTe misd1'ijven geTecht
vaarcligcl blijft (1). (Wetboek van straf
vordering, art. 411 en 414.) 

2° Geett geen passend antwoord op con
clttsies clie ttit bepaalde feiten afleiden 
flat de venlachte van een vluchtmiscl'l'ijf 
zich niet aan de nodige bevindingen 
wilcle ontt1·elclcen, het vonnis van veT
oordeling dat eT zich toe bepe1'7ct vast te 

(1) Verbr., 10 Februari en 2 Juni 1947 (Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 46 en 220); 24 Maart 1952 
(Bull. en PAsrc., 1952, I, 460). 

(2) Vergel. verbr., 11 December 1951 en 
13 Mei 1952 (zie hoger, blz. 169 en 509; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 184 en 584). 

(3) Vergel. wat betreft de wet van 20 Maart 

ste!len dat het misdrijf ongeacht cle 
zwaarwichtigheid van het ongeval be
staat (2). 

3° De wet van "/ September 1939, waarbij 
aan cle Koning buitengewone machten 
wo1·aen toegelcend, bepeTlct het tijdveT
loop gedu1·ende hetwellc cle Koning be
schilclcingen lean f1·etten die Tcracht van 
wet hebben, cloch niet het tijclverloop 
uecltwende hetwellc clie besluitwetten 
bindencle lwacht zullen hebben (3). 

4° De besltdtwet van 14 November 1939, 
beketfende de beteugeling van cle clron
lcenschap, is van lwacht gebleven zelfs 
na het tentgbTengen van het lege1· op 
vTedesvoet. 

5° De straf van ontzetting van het 1·echt 
om een voertuig te bestuTen neemt aan
vang op cle dag waamp het vonnis clie 
ze ttitsp1·eelct in Tc1·acht van gewijscle 
is getreden (4). (Wet van 1 Augustus 
1924, art. 2; besluitwet van 14 Novem
ber 1939, art. 10.) 

(OHICHKOVSKY.) 

ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 Februari 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctione Rechtbank 
te Namen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de conclusies niet be
antwoordt waarbij aanlegger gelden 
deed : eerste onderdeel, dat aan de in
breuken op de artikelen 41, 42 en 22 van 
de Wegcode (telastleggingen a, b en c) 
eenzelfde feit ten oorsprong lag ; tweede 
onderdeel, dat de inbreuken op artikel 11 
van de W egcode en op de artikelen 3 en 
10 van de besluitwet van 14 November 
1939 (telastleggingen a en e) niet in aan
merking mochten genomen worden, naar
dien het bewijs ·Van dronkenschap niet 
was geleverd; derde onderdeel, wat het 
vluchtmisdrijf betreft (telastlegging g), 
dat aanlegger niet het inzicht had te 
vluchten, vermits hij enkele ogenblikken 
later ter plaats terug is gekomen en dat 
een derde persoon, die de feiten had gade
geslagen, ook de mening was toegedaan 
dat hij mocht weggaan : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, 

1945, waarbij aan de Koning buitengewon~ 
machten worden toegekend, verbr., 30 Jum 
1949 (Arr. YeTbr., 1949, biz. 424; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 482). 

(4) Verbr., 5 Mei 1952 (zie hoger, biz: 476; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 5<17); zie ook het vol
gend arrest. 
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met betrekking tot de telastleggingen A, 
B en 0, vaststelt dat noch hetzelfde 
feit, noch dezelfde font, noch hetzelfde 
opzet als aan de telastleggingen A en B 
ten grondslag liggen van de telastlegging 
0; 

Dat het aldus de in de conclusies opge
nomen feitelijke beweringen tegenspreekt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis, met be

trekking tot de telastlegging E, erop 
wijst dat door de wet geen andere be
standdelen zijn vereist dan een voertuig 
op de openbare weg in staat van dron
kenschap te hebben bestuurd; dat het von
nis als bestanddelen ten bewijze van de 
staat van dronkenschap van aanlegger 
steunt op de feiten van het ongeval, het 
klinisch onderzoek en de bloedontleding, 
daaraan toevoegend dat die onderzoeken 
door de wetsdokter en de expert-schei
kundige van het parket werden verricht 
en alle vereiste waarborgen opleveren; 

Dat het vonnis aldus een passend ant
woord verstrekt op de conclusies met be
trekking tot die telastlegging ; 

Overwegende dat, voor zoveel het het 
vonnis verwijt in gebreke te zijn gebleven 
de door aanlegger tot afwijzing van de 
telastlegging D genomen conclusies te be
antwoorden, het middel van belang is 
ontbloot, aangezien het vonnis, uit hoofde 
van de telastleggingen D en E, slechts 
een straf uitspreekt welke wettelijk ge
rechtvaardigd wordt door de op de te
lastlegging E toepasselijke beschouwin
gen van het vonnis ; 

01erwegende dat de eerste twee onder
delen van het middel niet kunnen aange
nomen worden : 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis, wat het 

vluchtmisdrijf betreft, zich er toe be
perkt erop te wijzen dat << de telastleg
ging niets anders vergt dan dat een per
soon, wetende dat hij zoeven een zelfs 
stoffelijk en zelfs niet bijzonder zwaar on
geval heeft veroorzaakt, de vlucht neemt 
om aan de nodige bevindingen te ont
snappen )), en vast te stellen dat aanleg
ger zo gehandeld heeft; 

Overwegende dat die vermeldingen van 
het vonnis geen passend antwoord uitma
ken op het verweermiddel dat door aan
legger bij zijn in het middel aangehaalde 
conclusies werd voorgebracht; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 107 van de Grondwet, 1 van 
de wet van 7 September 1939, waarbij aan 
de Koning buitengewone machten worden 
toegekend, 3 en 10, 3°, van de besluitwet 
van 14 November 1939 betreffende de be
teugeling van de dronkenschap, en van 

artikel 1 van het besluit van de Regent 
van 1 Juni 1949 waarbij het leger op vre
desvoet wordt teruggebracht, doordat het 
bestreden vonnis een veroordeling ten 
laste van aanlegger uitspreekt en hem 
vervallen verklaart van het recht om een 
voertuig te besturen, uit hoofde van een 
op 9 Juli 1951 gepleegde inbreuk op arti
kel 3 van de besluitwet van 14 November 
1939, dan wanneer, krachtens het besluit 
van de Regent van 1 Juni 1949 waarbij 
van 15 Juni 1949 af het leger op vredes
voet werd teruggebracht, de besluitwet 
van 14 November 1939, genomen ter uit
voering van de wet van 7 September 1939 
waarbij aan de Koning enkel tot op de 
bij koninklijll: besluit bepaalde dag voor 
het terugbrengen van het leger op voet 
van vrede buitengewone machten worden 
toegekend, sedert 15 Juni 1949 geen toe
passing meer mocht hebben : 

Overwegende dat de besluitwet van 
14 November 1939, door de Koning geno
men binnen de perken van de hem bij de 
wet van 7 September 1939 toegekende 
machten en v66r het besluit waarbij het 
leger op vredesvoet werd teruggebracht, 
bindende kracht heeft behouden, dewijl 
het noch uitdrukkelijk, noch stilzw_ijgend 
werd opgeheven; 

Overwegende immers dat, indien de 
wet van 7 September 1939 tot met het 
terugbrengen van het leger op vredesvoet 
aan de Koning de macht heeft gegeven 
om, tot zulkdanige doeleinden, als zij be
paalt, wetskrachtige beschikkingen te 
treffen, zij de tijdsduur niet beperkt heeft 
gedurende welke de. door de Koning v66r 
het terugbrengen van het leger op vredes
voet regelmatig getroffen beschikkingen 
bindende kracht hebben; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het middel van ambtswege : scherr

ding van artikel 10 van de besluitwet van 
14 November 1939 en van artikel 2 van de 
wet van 1 Augustus 1899, gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1924 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij toepassing van artikel 10 van de be
sluitwet van 14 November 1939 wegens de 
inbreuk E ten laste van aanlegger de 
ontzetting uitsprekend van het recht om 
gedurende zes maanden, een voertuig of 
een luchtschip te besturen of een rijdier 
te geleiden, het aanvangspunt van die ter
mijn stelt op de dag volgende op die 
waarop de bij de wet voorgeschreven ver
meldingen op de identiteitskaart van de 
veroordeelde zullen aangebracht zijn ge
weest of, na verstrijking van die vijf 
dagen, indien deze in gebreke blijft 
binnen vijf dagen op de hem door de grif
fier toegezonden 'uitnodiging gevolg te ge
ven; 

Overwegende dat de straf van ontzet
ting van het recht om op de openbare 
weg een voertuig te besturen aanvang 
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neemt op het ogenblik waarop het vonnis, 
waarbij zij wordt uitgesproken; in kracht 
van gewijsde is getreden, en niet op de 
dag waarop melding van die ontzetting 
op de identiteitskaart van de veroordeel
de wordt gemaakt; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substanUele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het, uit
spraak doende over het vluchtmisdrijf (te
lastlegging G), het ogenblik bepaalt waar
op de ontzetting van het recht om een 
voertuig of een luchtschip te besturen of 
een rijdier te geleiden een aanvang zal 
nemen, en het over de kosten beslist; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
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 gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger tot de 
helft der kosten, laat het overblijvende 
deel ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Dinant zetelende in hoget beroep ten 
einde uitspraak te doen ten aanzien van 
de telastlegging van vluchtmisdrijf en 
van de kosten van de publieke vordering ; 
zegt dat er voor het overige geen gran
den aanwezig zijn tot verwijzing. 

26 Mei 1952. - 2" lmmer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -· Verslagge,ver, H. Bareel. -
Gelijklttidende concl?tsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Devos (van de Balie te 
Namen) en Massaux (van de Balie te 
Verviers). 

2" KAMER. - 26 Mei 1952 
HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - CoR

REOTIONELE REOHTBANIL - VONNIS IN HOGER 
BEROEP. - GEEN VERSLAG. - NIETIGHEID. 

Is nietig, het vonn·is in hager beroep ttit
gesprolcen door een 1·echtbanlc, zon
der dat door een der rechte·rs ver
slag werd ttitgebracht (1). (Wet van 
1 Mei 1849, art. 5; Wetboek van straf
vordering, art. 209.) 

(HARVENGT,- T. OAUFRIEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 21 November 1932 ·(Bull. en 
PASIC., 1933, l, 17). 

vonnis, op 28 Februari 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Bergen ; 

Over de voorziening in zover zij inge
steld werd door .Jean Harvengt, verdachte, 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het middel van ambtswege : 
schending van de artikelen 5 van de wet 
van 1 Mei 1849 en 209 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat artikel 209 van het 
Wetboek van strafvordering bepaalt dat 
in correctionele politiezaken over de ver
volging uitspraak wordt gedaan op een 
door een van de rechters uitgebracht 
verslag; 

Overwegende dat noch het bestreden 
vonnis, noch het zittingblad de vaststel
ling inhouden van het vervullen van die 
substantiele en op straf van nietigheid 
voorgeschreven formaliteit; 

Over de voorziening van .Jean Harvengt. 
in zover zij gericht is tegen de over de 
vordering van de burgerlijke partij gewe
zen beslissing : 

Overwegende dat de verbreking van 
de over de publieke vordering gewezen 
beslissing de vernietiging medebrengt ·van 
de over de vordering van de burgerlijk<> 
partij gewezen beslissing ; 

Over de voorziening, in zover zij in
gesteld werd door .Jules Harvengt, alR 
burgerlijk aansprakelijk gestelde partij 
voor de boete en de kosten jegens de pu
blieke partij, alsmede voor de kosten je
gens de burgerlijke partij Georges Oau
friez, die ten laste van .Jean Harvengt 
werden gelegd : 

Overwegemle dat die voorziening niet 
blijkt te zijn betekend geweest aan de 
partijen tegen welke zij gericht is; dat 
zij derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder dater grond 
zij om de door aanleggers ingeroepen mid
delen te beantwoorden, verbreekt de be
streden beslissing voor zoveel zij straf
veroordelingen heeft uitgesproken en, ten 
aanzien van de vordering van de burger
lijke partij, uitspraak heeft gedaan, de 
beschikking van het vonnis volgens welke 
.Jules Harvengt burgerlijk aansprakelijk 
wordt gesteld voor het bedrag van de ver
oordeling van .Jean Harvengt tot de boete. 
tot de schadevergoecling en tot de kosten 
zonder voorwerp zijnde geworden; ver
werpt de voorziening van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij ; laat de kosten 
van voormelde voorziening te hm·en 
laste; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Oorrectionele Rechtbank te Bergen en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt de verwerende burgerlijke 
partij tot de helft van de kosten der voor-
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ziening van Jean Harvengt, laat de an
dere helft ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de Oor
rectionele Rechtbank te Charleroi, uit
spraak doende in boger beroep. 

26 Mei 1952. - 26 kamer. - Voorzittet·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demou
lin. - Gelijlcluidende oonolusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Oouneson (van 
de Balie te Bergen). 

2" KAMER. - 26 Mei 1952 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE VORDERING.- BESLISSING VAN 
DE EERSTE R.ECHTER DIE EEN VERZW ARENDE 
OMSTANDIGHEID VERWERPT. - HOGER BEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK. 
- VER.MOGEN VOOR DE R.ECHTER IN HOGER 
BEROEP NA TE GAAN OF, TEN. AANZIEN VAN DE 
BURGERLIJKE VORDERING, DE VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEID VASTSTAAT. 

2° GEWIJSDE.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE VOR.DERING. - BESLISSING VAN DE 
EERSTE R.ECHTER DIE EEN VERZWARENDE OM
STANDIGHEID VAN RET MISDR.IJF VERWERPT. 
-HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJRE PAR
TIJ ONTVANKELIJK. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP, DIE BESLISSENDE OVER DE BURGER· 
LIJKE VORDERING, VASTSTELT DAT DIE OM
STANDIGHEID BEWEZEN IS. - GEEN SOHEN· 
DING VAN HE1' GEWI.JSDE. 

1 o Op het hoger· beroep van de burget·lij ke 
partij tegen een vonnis dat een vet·zwa
t·ende omstandigheid van het misdrijf 
vet·wet·pt, heett de t·eohter in hoget· be
roep het vet·mogen na te gaan, dooh uit
sluitend ten aanzien van de burget·lijlce 
vordet·ing, of die omstandigheid vast
staat en aan de but·geTlijlce pat·tij 
sohade heeft berolelcend (1). 

2° Sohendt het gewijsde niet, de reohter 
in hager beroep die, kennisnemende van 
een ontvanlcelijk hogm· beroep van de 
burgerlijke partij, uitsluitend bij het be
oot·delen van de bm·get'lijlce vordering, 
vaststelt dat een verzwarende omstan
digheid, die door de eerste t·eohter ver
worpen werd, bewezen is en aan de bur
gerlijke partij sohade heeft berok
kend. (2). 

(1) en (2) Verbr., 13 December 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, bb;. 631; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 715); verbr. Fr., 16 December 1948 (Bull. 
crim., 1948, biz. 432). 

(POPOFF, T. BODARENKO.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 Februari 1952 in hoger be· 
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid hieruit dat 
de rechter over de grond, op het aileen 
door Bodarenko, medeverdachte van aan
legger en burgerlijke partij, ingestelde ho
ger beroep, het beroepen vonnis vernietigd 
heeft, waarbij het ten laste van aanlegger 
gelegde gecontra ventionaliseerde wanbe
drijf van slagen die een onbekwaamheid 
tot persoonlijke arbeid veroorzaakt heb
ben niet bewezen werd verklaard, en, 
bij wijze van verbetering, aanlegger ver
oordeeld heeft tot betaling aan Bodaren
ko, burgerlijke partij, van de som van 
8.135 fr. als schadevergoeding, en zodoen
de het gewijsde geschonden heeft : 

Overwegende dat ongetwijfeld wanneer 
het openbaar ministerie niet in hoger be
roep gaat tegen een vonnis dat, uitspraak 
doende over de publieke vordering, een 
verzwarende omstandigheid verwerpt, dit 
dispositief wat bewuste vordering aan
gaat kracht van gewijsde bekomt; 

Overwegende echter dat uit artikel 202 
van het Wetboek van strafvordering 
blijkt dat door het ontvankelijk beroep 
van de burgerlijke partij de kennisneming 
van het feit dat het voorwerp van de ver
volging uitmaakt, wat de burgerlijke be
langen betreft, aan de rechter in hoger 
beroep opgedragen wordt; 

Dat die rechter dus opnieuw het feit 
dient te onclerzoeken en te beoorclelen, op 
voorwaarcle de beslissing tot de vorde
ring van de burgerlijke partij te beperken 
en niet van de openbare vordering kennis 
te nemen; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

26 Mei 1952. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 
- Gelijlclttidende oonclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 26 Mei 1952 

1o ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - ARTIKELEN 418, 419 
EN 420 VAN RET STRAFWETBOEK. - TOEPAS
SINGSVEREISTEN. 

2° ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - DODING VEROORZAAKT 
DOOR RET VERLIES VAN RET 11EESTERSOHAP 
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OVER HET STUUR VAN EEN VOERTUIG. - VER
LIES VEROORZAAKT DOOR EEN LICHAMELIJKE 
INZINKING. - JNZINKING DIE MOEST WORDEN 
VOORZIEN. - BESTUURDER DIE ZICH WELilE
WUST BLOOTSTELT AAN .HET RISIOO VERBONUEN 
AAN RET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG IN DER
GELIJKE OMSTANDIGHEDEN. - STRAFRECHTE
LIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- SCHADE WAARVAN RET HERSTEL TEN LASTE 
VAN DE VERDACHTE WORDT GELEGD. - l\1IDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DIE SCHADE NIET HET 
MISDRIJF TOT OORZAAK KAN HEBBEN OMDAT 
DEZE DE TUSSENKOMST VAN EEN EXTRINSIEKE 
OORZAAK ONDERSTELT. - l\1IDDEL DAT NIET 
VOOR DE EERSTE MAAL V66R RET HOF MAG 
WORDEN VOORGESTELD. 

4° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
Sl'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- HERSTEL DOOR DE BURGlpRLIJKE PARTIJ 
WEGENS TWEE IlESTANDDELEN VAN SCHADE 
GEVORDERD. - l\1IDDEL RIERUIT DOOR DE VF.R
UACRTE AFGELEID DAT DIE BESTANDDELEN ZIOH 
VERMENGEN. - l\1:IDDEL DAT NIET VOOR DE 
EERSTE MAAL V66R RET ROF MAG WORDEN 
VOORGESTELD. 

1° De aTUlcelen 418, 419 en 420 van het 
Stmtwetboek k~tnnen toepassing vinden 
wannee1· e1· een oon::akelijk ve1·band be
staat tussen een to~tt begaan clooT (le da
der van een verkeeTsongeval, hoe licht 
deze oak z·ij, en cle doo1· evengemelcle 
wetsbepalingen bedoelde schadelijke 
gevolgen. 

2° Ove1·treeclt de aTt'ilcelen 418 en 419 van 
het lVetboek van st1·atTecht, hij clie, om
wille van een UchameUjke inzinlcing, het 
meestcTschap over het shttw van zijn 
voe·rtwig veTlooT en zich alrlus aan een 
onvrijwillige dodbng plichtig maakte, 
wannee-r die Uchamelijlce inzinlcing doo1· 
hem moest wonlen voo1·zien tengevolge 
va1b vennoe·ienis waarin hij zich bevond 
op het ogenblilc dat hij achter het stuur 
van zijn voert1tig 1Jlaats nam en wan
nee1' hij zich desondanlcs welbewust 
blootstelde aan het 1'isico ve1·bonden aan 
het best~tren van een voMt~tig in derge
lijlce omstandigheden (1). 

3°- Mag v66-r het Hot niet voo1· de ee1·ste 
maal worden vooTgesteld, het middel 
hientit atgeleid dat een schade, waan:an 
de bttrgedijlce paTtij he1·stel vorde1·de, 

(1) Het verlies van het meesterschap over het 
stuur van een voertuig kan, inderdaad, niet 
aan heirkracht of aan een vreemde oorzaak 
worden toegeschreven wanneer de bestuurder 
van een voertuig, wetende dat zijn toestand 
een waarschijnlijke lichamelijke inzinking voor 
gevolg zal hebben in de loop van het vervoer 
dat hij wil ondernemen, zich desondanks wel
bewust blootstelt aan het risico verbonden aan 

mer; het gepleegde misdrijt tot oorzaak 
had omdat zij de tussenlcomst van een 
extrinsielce oo1·zaak onderstelde (2). 

4° Mctg v66r het Hot niet voo1· de eerste 
maal worden voo·rgesteld, het middel 
hientit atgeleid dat de ve1·goedingen 
doo-r de btwgedij lee partij gevorderd, 
enerzijds wegens het verlies van een 
handelsve1·tegenwoonliging, en ander
zijds wegens gebntilcsongeschiktheid 
van zijn voertttig, een dubbele toewij
zing van vergoe(ling uitmalcen. 

(JENNEQUIN, T. MICHAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 71, 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek, 41 van het Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ten 
laste van aanlegger de op hem wegende 
telastleggingen bewezen verklaart omdat 
« verdachte een fout heeft begaan door 
een nachtreis aan te vatten na een bijzon
der vermoeiende dag, zodoende welbe
wust het risico van een mogelijke inzin
king op zich nemend ll, dan wanneer het 
arrest aanneemt dat aanlegger aan het 
stuur van zijn autovoertuig het slacht
offer van een inzinking zijner krachten 
werd tijdens dewelke de feiten plaats 
vonden waarop de telastleggingen steu
nen, zonder dat hij in staat was om han
delend op te treden, en dan wanneer het 
feit zich bloot te stellen aan het hypo
thetische risico van een inzinking der 
lichaamskrachten niet, naar de vereisten 
van de artikelen 418 tot 420 van het Straf
wetboek of 1382 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, de « oorzaak ll uitmaakt 
van de schade voortvloeiend nit in de 
loop van bedoelde inzinking volbrachte of 
verzuimde daden : 

Overwegende dat van de artikelen 418, 
419 en 420 van het Strafwetboek toepas-

het besturen van een voertuig in dergelijke 
omstandigheden (BEssoN, « Cas fortuit et force 
majeure dans les accidents d'automobiles », 
Rev. gen_ ass. ter1·., 1931, biz. 280; LALou, nota 
onderaan Parijs, 8 Februari 1952, D_ H., 1952, 
biz. 361). 

(2) Raadpl. verbr., 27 December 1949 (Arr. 
Verb,·_, 1950, biz. 263; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 283, en de nota 2 onder dit arrest). 
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sing mag worden gemaakt wanneer er een 
oorzakelijk verband bestaat tnssen een 
font van de verdachte, hoe licht deze ook 
zij, en de door die wetsbepalingen be
doelde schadelijke gevolgen; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
naar welks motieven de bestreden beslis
sing verwijst, er op wijst dat het besturen 
van een antovoertnig een ononderbroken 
oplettendheid vergt; dat een vermoeid be
stunrder zich blootstelt aan het risico in 
te slapen of verstrooid te zijn en zodoen
de een zware font begaat; dat de enige 
mogelijke verklaring van het ongeval een 
door vermoeidheid veroorzaakte inzinking 
is; dat de begane font, oorsprong van de 
schnld van aanlegger, bestaat in het feit 
zich, en meteen de inzittenden van zijn 
wagen, blootgesteld te hebben aan risico's 
van ongeval die de vermoeide bestunrder 
bedreigen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
die redenen breedvoerig omschrijvend, 
oordeelt dat de verdachte een font 
heeft begaan door een nachtreis na een 
bijzonder vermoeiende dag aan te vatten, 
zodoende « welbewnst ll het risico van een 
mogelijke inzinking op zich nemend; 

Overwegende dat aanlegger ten onrechte 
staande hondt dat het hem telastgelegde 
wanbedrijf van doding door onvoorzich
tigheid niet mag behouden worden om re
den dat hij de inzinking die hem heeft ge· 
troffen niet kon voorzien, wijl het ar
rest vaststelt dat aanlegger welbewust het 
risico van een inzinking op zich heeft ge
nomen en dat hij, bijgevolg, wist dat het 
aanvatten van een nachtreis, in de door 
de rechter over de grond vastgestelde 
staat van vermoeidheid waarin hij zich be
vond, van aard was, om door de verminde
ring, zoniet door de volslagen verdwijning 
van zijn zelfbeheersing, voor de reizigers 
in zijn voertnig tot de door de artike
len 418 tot 420 van het Strafwetboek be
doelde schadelijke gevolgen te leiden; 

Dat het bestreden arrest, door in feite 
en, derhalve, sonverein aan te nemen dat 
aanlegger, door te handelen zoals hij heeft 
gedaan, een font heeft begaan die in een 
verband van oorzaak tot gevolg staat met 
de schade waarover de burgerlijke par
tijen zich beklagen, geen der in het mid
del aangeduide wetsbepalingen geschon
den heeft; 

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

II. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen de over de vordering van de bur
gerlijke partij Michaux gewezen beslis
sing; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383, 1101, 1108, 1134 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest aanlegger er 
toe veroordeelt de schade te herstellen 
welke de bnrgerlijke partij Michaux on
derging ter oorzake van het feit dat het 
verlies van zijn voertuig, dat hem voor 
zijn arbeid dienstig was, de intrekking 
van een handelsvertegenwoordiging, dit 
wil zeggen, het verlies van een bron van 
inkomsten voor gevolg had, dat znlks 
geenszins een onrechtstreekse schade is, 
zoals verdachte beweert, dan wanneer de 
intrekking van een handelsvertegenwoor
diging, die de verbreking van een overeen
komst uitmaakt, enkel nit de wil van de 
partijen kan voortvloeien en niet het 
rechtstreeks gevolg zijn kan van een on
geval dat een werktnig vernielt, het optre
den van een extrinsieke oorzaak nodig 
zijnde, en dan wanneer het hof, waar het 
aan de burgerlijke partij wegens de ge
brniksongeschiktheid van · zijn voertuig 
een schadeloosstelling toekende, door die 
uitkering het nadeel vergoed heeft dat hij 
ter oorzake van · het ontberen van dit 
werktuig onderging : 

Overwegende dat twee grieven door het 
middel worden ingeroepen ter bestrijding 
van de gegrondheid van de beslissing van 
de rechter over de grond ten aanzien van 
de uitkering van een som van 10.000 frank 
wegens het verlies van een handelsver
tegenwoordiging; 

Dat, enerzijds, volgens aanlegger, het 
intrekken van een handelsvertegenwoordi
ging voortvloeit uit de verbreking van een 
overeenkomst door de wil van de contrac
tanten, en niet het gevolg kan zijn van 
het ongeval, vermits znlks noodzakelijk 
het tussenkomen van een extrinsieke oor
zaak onderstelt; 

Dat vermelde uitkering, anderzijds, een 
dubbele toewijzing uitmaakt van de we
gens gebruiksongeschiktheid van het 
voertnig toegekende schadeloosstelling ; 

Overwegende dat de eerste dezer 
grieven door aanlegger niet werd opge
worpen v66r de rechter over de grond 
zoals hij het vermocht te doen; dat hij, 
v6or de rechter in hoger beroep, tot be
strijding van de gebeurlijke bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter 
waarbij deze de verdachte tot het beta
len van een schadeloosstelling van 10.000 fr. 
veroordeelde voor het verlies van een 
betrekking, er zich toe beperkte staande 
te honden dat die schade te wijten was 
aan het in gebreke blijven van de burger
lijke partij bij het vervangen van haar 
voertuig, en niet beweerde dat die oorzaak 
van schade hem niet mocht worden toege
rekend, aangezien zij het optreden van 
een extrinsieke oorzaak insloot, namelijk 
de wil van de vennootschap welke hem 
het vertegenwoordigingscontract toege· 
staan had; 
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Dat dit onderdeel van het middel nieuw 
is; 

Overwegende dat de tweede grief insge
lijks nieuw is vermits aanlegger, zonder 
het feit in te roepen dat, naar hij be
weert, de ene door de burgerlijke partij 
gevorderde vergoeding een dubbele toe
wijzing van de andere uitmaakte, er zich 
toe beperkte de duur van de gebruikson
geschiktheid van het voertuig en de scha
delijke gevolgen daarvan te betwisten; 

III. Wat betreft de voorziening, in zo·
ver zij gericht is tegen de over de vorde
ring van de burgerlijke partij Fievet, we
duwe Emile Poucet, gewezen beslissing : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
te dezen opzichte bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, verdachte veroordeeld 
heeft tot een provisionele betaling van 
75.000 fr. aan de burgerlijke partij, tevens 
tot de kosten op de dag van het vonnis, 
een deskundigen onderzoek gelast heeft en 
de kosten voor het overige heeft voorbe
houden; 

Overwegende dat tegen die beslissing 
welke voorbereidend en van onderzoek is 
en waarbij" niet over een betwisting no
pens de bevoegdheid uitspraak werd ge
daan, enkel na het eindarrest voorziening 
in verbreking mogelijk is ; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover zij gericht is tegen de over 
de publieke vordering gewezen beslissing ; 
verwerpt ze in zover zij gericht is tegen 
de over de i'ordering van de burgerlijke 
partijen gewezen beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot de kosten. 

26 Mei 1952. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 

Gelijklttidencle conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-ge-· 
neraal.- Pleiter, H. della Faille d'Huyse. 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

VEJRKEJEJR. - AANSLUITING VAN EEN HOOFD
WEG MET EEN SECUNDAIRE WEG. - WEGGE
BRUIKER VAN DE HOOFDWEG DIE SLECHTS OP 
KORTE AFSTAND KAN WORDEN OPGEMERKT. -
VONNIS DAT BESLIST DAT DE WEGGEBRUIKER 
VAN DE SECUNDAIRE WEG ZO SNEL MOGE
LIJK DIENT VOORUIT TE RIJDEN OM DE 
HOOFDWEG OVER TE STEKEN. - SCHENDJNG 
VAN ARTIKEL 54 VAN DE WEGCODE. 

Schendt artikel 54, 1°, van de Wegcode, 
het vonnis dat beslist dat de weggebmi
ker van de secundaire weg, bij de aan
slititing met een hoofdweg, de gesteld
heid in acht nemende van de plaats die 

hem slechts mogelijk maakt de wegge
bruike1"8 van laatstgemelde weg op· korte 
afstand op te merlcen, zo snel moge
lijk moet voontitrijden om deze over 
te steken, na zich er van te hebben vm·
gewist dat geen enlcele. weggebrttilcer 
leon ontwaard wordt (1). 

(DUBOIS, T. GIERAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Januari 1952 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Hoei ; 

I. Over de voorziening tegen de over de 
publieke vordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is in zover zij gericht is te
gen het dispositief waarbij de tegen aan
legger op grond van een inbreuk op de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
ingestelcle publieke vordering verjaard 
wordt verklaard · 

Overwegende 'dat, wat het disposi
tief betreft waarbij aanlegger uit hoofde 
van inbreuk op artikelen 29, 4°, van de 
Wegcode, veroordeeld wordt, de tot sta
ving van de voorziening aangevoerde mid
delen niet tegen dit dispositief gericht 
zijn; dat de substanW!le of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de voorziening tegen de beslis
sing gewezen over de vordering van aan
legger, burgerlijke partij, tegen _Modeste 
Gieraerts, en over de vordering tegen aan
legger ingesteld door de burgerlijke par
tij, de Landsbond van de Federatie der 
Beroepsmutualiteiten van BelgU\ : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 27,_ 29, 50, 51, 54 van de Weg
code, 1382, l38S van het Burgerlijk Wet
boek, 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis, na vastgesteld te hebben 
dat verweerder Gieraerts op een weg reed 
welke niet verder liep dan de aansluiting, 
en hij dus de doorgang vrij moest laten 
voor aanlegger Dubois, om hem te ver
schonen en aldus zijn vrijspraak en de 
veroordeling van aanlegger te rechtvaar
digen, beslist dat, gelet op de gesteldheid 
der plaats welke het voor beide wegge
bruikers slechts mogelijk maakt de ene 
na de andere op te merken wanneer zij 
van elkaar 20 a 25 meter verwijclerd zijn 
«de manoouvre van bedoelde weggebruiker, 
die de voorrang verschuldigd is, noodzake
lijk de volgende moest zijn : zich voegen 

(1) Vergel. verbr., 5 Mei 1952 (zie boger, 
blz. 481; Bull. en PAsrc., 1!152, I, 553). 
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naar artikel 31, alinea 2, stilhouden of in 
sterke mate vertragen en, indien er op dat 
ogenblik geen weggebruiker op de steen
weg naar Luik ('t is te zeggen op 20 of 
25 meter) te zien of te voorzien is zo snel 
mogelijk vooruitrijden om het gevaarlijke 
baanvak door te rijden )), dan wanneer in
tegendeel de weggebruiker, die een weg 
oversteekt waarop hij de verkeersvoor
rang verschuldigd is aan andere wegge
bruikers die plotseling op korte afstand 
kunnen opdagen, zulks dient te doen met 
een vaart welke matig genoeg is opdat hij 
zijn. voertuig tot stilstand kunne bren
gen zodra de weggebruiker die de ver
keersvoorrang geniet te voorschijn komt, 
naardien eerstgenoemde er toe gehouden 
is de doorgang voor hem vrij te laten 
zodra hij in het zicht komt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat de weg naar Le Pont 
d'Iiermalle, die door Modeste Gieraerts 
was gevolgd, niet verder loopt dan zijn 
aansluiting met de door aanlegger ge
volgde weg Luik-Hoei, en dat hij dien
volgens onder de steeds secundaire wegen 
dient gerangschikt; dat de weg"Luik-Hoei, 
op grond van artikel 50 en 53bis van de 
Wegcode, noodzakelijk aan zijn gebrui
kers de verkeersvoorrang moet verlenen 
tegenover de gebruikers van de weg naar 
Le Pont d'Hermalle die voor hen de door
gang dienen vrij te laten, overeenkomstig 
artikel 54; dat bovendien de gebruiker 
van de secundaire weg, door de gesteld
heid der plaats bij de aansluiting, de ge
bruiker van de hoofdweg, die uit de rich
ting Luik komt gereden, op een afstand 
van slechts 20 a 25 meter zien kan; 

Dat de rechter over de grond uit die 
vaststellingen de gevolgtrekking afieidt 
dat de verkeersvoorrang verschuldigde 
weggebruiker zich bij de aansluiting nood
zakelijkerwijze 11aar artikel 31, alinea 2, 
dient te voegen, stilhouden of in sterke 
mate moet vertl·agen en, indien alsdaar 
geen weggebruiker zichtbaar is op de weg 
naar Luik « zo snel mogelijk dient vooruit 
te snellen om het gevaarlijke baanvak 
door te rijden )), en beslist d'at dienvol
gens Modeste Gieraerts, alhoewel hij ver
keersvoorrang verschuldigd was, geen 
fout noch de minste onvoorzichtigheid 
heeft begaan en dat de verantwoordelijk
heid voor de aanrijding alleen op aanleg-
ger rust; . 

Overwegende dat het bestreden vonms 
aldus een interpretatie van artikel 54 van 
de Wegcode verstrekt welke onverenig
baar is met de bewoordingen « is ver
plicht de doorgang vrij te laten )) en met 
de geest van die bepaling; dat het dien
tengevolge die bepaling schendt; 

III. Over de voorziening gericht tegen 
de beslissing gewezen over de tegen aan
legger door de burgerlijke partijen Mo-

VERBR., 1952. - 35 

deste Gieraerts en de echtelieden Gie
raerts-Delree ingestelde vorderingen : · 

Overwegende dat aanlegger bij akte van 
14 Mei 1952 afstand heeft gedaan van 
zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ingesteld tegen de bur
gerlijke partijen Modeste Gieraerts en de 
echtelieden Gieraerts-Delree; verbreekt 
het bestreden vonnis, doch enkel voor zo
veel het uitspraak doet over de burger
lijke vordering van aanlegger tegen Mo
deste Gieraerts en .over de burgerlijke 
vordering die tegen aanlegger werd inge
steld door de Landsbond van de Federatie 
der Beroepsmutualiteiten van Belgie; ver
werpt de tegen cle beslissing over de pu
blieke vordering gerichte voorziening; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de Oor
rectionele Rechtbank te Hoei en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot de kos
sten van zijn afstand, alsmede tot een 
derde van cle andere kosten; veroordeelt 
de burgerlijke partijen Modeste Gieraerts 
en de Landsbond van de Federatie der 
Beroepsmutualiteiten van Belgie elk tot 
een derde van laatstgenoemde kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de Oor
rectionele Rechtbank te Luik, in hoger 
beroep uitspraak doende. 

26 Mei 1952. - 2° kamer. - Foorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. della Faille 
cl'Huysse en VanLeynseele. 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - AANDUIDING VAN DE TE
RECRTZITTINGEN TOT ONDERZOEK VAN DE ZAAK. 
NIET VEREIST IN RET VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRES'.rEN. 
STRAFZAKEN. - VONNIS EN PROCES-VERBAAL 
VAN .DE TERECRTZITTING. - NIE1' GOEDGE
KEU.!lDE DOORRALINGEN. - VREEMD AAN RET 
NALEVEN DER SUBSTANTIELE RECHTSVORMEN. 
- GEEN NIETIGREID. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDRF;TO. 
MATERIELE VERGISSING IN RET BESTREilEN AR· 
REST. - BEVOEGDirEID VAN HET HOF OM ZE 
TE YERBETEREN. 

4° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
VERSLAG. - PROCES-VERBAAL VAN DE TE· 
RECRTZITTING EN VONNIS DIE VASTSTELLEN DAT 
DOOR EEN VAN DE RECHTERS YERSLAG WERD 
GEDAAN. - 0NDERSCHEIDEN AANDUIDINGEN 
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OMTRENT DE RECHTER DIE VERSLAG UIT
BRACHT. - 0NREGELMATIGHEID DIE GEEN 
AANLEIDING TOT VERBREKING GEEFT. 

1o De aandtdding van (le terechtzittingen 
in de loop den,vellce (le beteuge!ende 
1·echtsmacht van wijzen de zaale heett 
onderzocht, hoeft niet noodzakelijk in 
het vonnis te worden gedaan,· het vol
staat dat deze blijkt uit de bij de 
rechtspleging gevoegde processen-ver
baal van de terechtzittingen (1). 

2o H et gebrelc aan aandttiding van het ge
tal der woorden doo1·gehaald in het von
nis of ·in het pmces-ve1·baa! van de te-
1"echtzitting en aan goedlcettring van die 
doo1·halingen maalet noch het vonnis 
noch het proces-verbaa! van de terecht
zitting onge!dig, wanneer die cloo1·hal'in
gen geen betrekking hebben op de ver
melding van substantiiile of op straf 
van nietigheid voo1·geschreven rechts
vm·men (2). 

3° Het Hof heejt, te1· beoo1·cle!ing van een 
mid(lel tot voorziening, bevoegclheicl om 
in het bestreden vonnis een materie!e 
vergissing te verbeteren, waarvan de 
dttidelijkheicl uit het tekstve1·band van 
de beslissing blijlct en, meer bepaald, 
het vermogen vast te stellen clat « een 
vemorde!ing, in het geheel geschat 
op ... >> een veroordeling is tot << de Teas
ten, in het geheel geschat op ... » (3). 

4° W anneer zo ui-t het pmces-ve·rbaal van 
de terechtzitting als ttit het bestreden 
vonnis in stt·afzalcen uitgesproken, b!ijkt 
dat ve1·slag ged(utn were! cloor een van 
de 1·echters die al. de terechtzittingen, 
waamp de zaak behan(le!d wenl, bij
wooncle en die aan het vonnis deelnam, 
lean de omstaru!igheid dat de aandttiding 
van deze van cle rechte1·s die verslag 
ttitb1·acht verschillencl is in het proces
ve,·baal V(tn ·de te1·echtzitting en in het 
vonnis tot geen ve1·breking aanleiding 
geven. (Wetboek van strafvordering, 
art. 209, 408 en 413.) 

(VERPLANCKEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - (!elet op het bestreden 
vonnis, op 1 Febrmiri 1952 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

I. In zover het vonnis de vordering in
gesteld tegen aanlegger op grond van 

(1) Vergel. verbr., 15 Mei 1950 (Arr. Verbr., 
1950, biz. 575; Bull. en PASIC., 1950, I, 643). 

(2) Verbr., 24 Januari 1949 (An·. Vm·br., 
1949, biz. 58; Bull. en PASIC., 1949, I, 66) ; 
4 December 1950 (A1·r. Ve1·br., 1951, biz. 158; 
Bull. en PASIC., 1951" I, 201) ; 24 Maart 1952 

op 19 Februari 1951 vastgestelde feiten 
verjaard verklaart : 

Overwegende dat de voorziening, bij ge
brek aan belang'voor aanlegger, niet ont
vankelijk is ; 

II. In zover .het vonnis aaniegger ver
oordeelt op grond van een op 7 Maart 
1951 gepleegd misdrijf : 

Over het eerste middel, afgeleid uit het 
feit dat het vonnis geen melding maakt 
van de eerste terechtzitting van 18 Ja
nuari 1952, in de loop derwelke een deel 
der debatten plaats vond : 

Overwegende dat een proces-verbaal van 
de terechtzitting van 18 Januari 1952 
werd opgemaakt, en door de voorzitter en 
de griffier ondertekend, en dat het bij de 
stukken is gevoegd; dat geen wetsbepaling 
de rechter ertoe verplicht in zijn beslis
sing zelf alle terechtzittingen te vermel
den in de loop derwelke de zaak werd be
handeld; 

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

de artikelen 78, 189 en 211 van het Wet
boek van strafvordering, cloordat het von
nis en het proces-verbaal van de terecht
zitting het getal nietige woorclen niet op
geven en geen goedkeuring van die door
halingen inhouclen : 

Overwegende clat, aangezien de in het 
middel bedoelde doorhalingen en schrap
pingen geen verbancl houclen met de ver
melding van een substantii:lle of op straf 
van nietigheid voorgeschreveJ:! rechtsvorm, 
het ontbreken van de goedkeuring er van 
of van de aanduiding van het aantal ver
nietigde woorden noch het proces-verbaal 
van de terechtzitting, noch het vonnis nie
tig maakt ; 

Over het derde midclel, afgeleid uit het 
feit dat een dispositief van het vonnis, 
luidende als volgt : << veroordeelt geinti
meerde geschat, in het geheel, op de som. 
van 107 frank », niet met redenen om
kleed is en ,geen zin heeft : 

Overwegende dat uit het tekstverbancl 
van het vonnis zonder dubbelzinnigheid 
blijkt dat de in het micldel aangeduide 
veroordeling de veroordeling tot de kosten 
van de publieke vordering is welke ten 
gevolge van de veroordeling van aanleg
ger op cUe vordering werd uitgesproken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vim·de midclel : schencling van 
artikel 210 van het Wetboek van strafvor-

(zie hoger, biz. 401; Bull. en PAsic., 1952, I, 
455); verbr. Fr., 9 Augustus 1949 (Bull. m·im., 
1949, biz. 456). 

(3) Verbr., 12 April en 8 Juni 1951 (A1T. 
Verbr., 1951, biz. 466 en 594; Bull. en PAsiC., 
1951, I, 555 en 690). 
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dering, doordat het vonnis en het proces
verbaal van de terechtzitting elkander 
tegenspreken wat de identiteit betreft van 
de rechter die verslag gedaan heeft : 

Overwegende dat, volgens het proces
verbaal van de terechtzitting van 18 Ja
nuari 1952, het verslag door de voorzitter 
van het rechtscollege gedaan werd; dat, 
volgens het vonnis, het verslag door een 
van de bijzitters werd gedaan; 

Overwegende dat het vonnis en het pro
ces-verbaal van de terechtzitting bijge
volg allebeide vaststellen dat verslag werd 
gedaan door een van de rechters die de in 
de zaak gehouden terechtzitting bijge
woond hebben en aan het vonnissen deel
genomen hebben; dat er aldus aan de 
wetsvoorschriften voldaan werd ; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
wettelijkheid van het vonnis, het niet van 
belang is dat het verslag door de voorzit
ter van het rechtscollege dan wel door 
een van de bijzitters gedaan werd; 

Waaruit volgt dat het middel, bij ge
brek a!m belang, 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 ; 

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

26 Mei 1952. - 2° kamer. - VoorzUter, 
H. Smetrijns, raaqBheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt. Pleiter, 
H. Orianne (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 26 Mei 1952 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'rRAFZAKEN. - OoNCLUSIES IN DE LOOP 
VAN DE DEBA'fTEN NEERGELEGD. - 00NCLUSIES 
DIE ZICH VOOR HET PROCES-VERBAAL DEB TE
RECHTZI'fTING IN DE BUNDEL BEVINDEN. -
BEWERING DAT DE CONCLUSIES NIET TE GE
LEGENER TIJD WERDEN NEERGELEGD. - BE
WERING DIE GRONDSLAG IN FEITE MIS'!'. 

2° VERKNOOHTHEID. - STRAFZAKEN. 
- BEOORDELING IN FEITE. - SOUVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. 

3° .iVIIDDELEN TOT VERBREKING 
STRAFZAKEN. - MIDDELEN DIE SLECHTS OP 
RET VOORBEREIDEND ONDERZOEK BETREKKING 
HEBBEN. - NIEUWE MIDDELEN. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP DE 
SCHENDING ·VAN BEPALINGEN BETREFFENDE DE 

KOMST MELDING MAAKT. - MIDDEL NIET · 
ONTVANKELIJJL 

5° PREJUDIOIEEL GESOHIL. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT AANVOERT DAT HE1' AR
REST NIE'r OVER EEN PREJUDICIEEL GESCHIL 
HEEFT BESLIST. - PREJUDICIEEL GESCHIL 
NIET BI.J DE RECHTER AANHANGIG GEMAAK'f. 
- NIIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

6° HOGER BEJROEP. - STRAFZAKEN. -
GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE BE
WI.JSVOERING OPLEGT. - GEWICHTIGE, BE
PAALDE EN OVEREENS'l'EMMENDE VERMOEDENS. 
- SoUVEREINE .BEOORDELING DOOR DE RECH
TER OVER DE GROND. 

7° 'STRAF. - GELDBOETE. - GEBREK AAN 
'l'OEPASSING VAN DE DECIMES. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

go VERWIJZING NA VERBREKING. ~ 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - VERBREKING HIER
OP GESTEUND DAT EEN GELDBOETE NIET MET DE 
DECIMES WERD VERHOOGD. - TOT DIT PUNT 
BEPERKTE VERWIJZING. 

9° STRAF.- VERVANGENDE GEVANGENISS'fRAF. 
- MISDRIJ~' DOOR RET STRAFWE1'BOEK VOOR
ZIEN. - ARRES'l' DA'l' VOOR DE GELDBOETE 
GEEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF UI1'
SPREE:KT. - 0NWETTELIJll:REID. 

10° VERWI.JZING NA VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - VERBREKING HIER
OP GESTEUND DAT DE RECHTER GEEN VERVAN
GENDE GEVANGENISSTRAF UITSPRAK. - TO'!' 
DIT PUNT BEPERKTE VERWIJZING. 

11° LI.JFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
SLAAT OP RET GEHEEL VAN DE TEN LAS'l'E VAN 
DE VEROORDEELDE GELEGDE KOSTEN. 

12° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR HE'!' 
OPENBAAR MINISTER IE. - VERBREKING HIER- · 
OP GESTEUND DAT BEPAALDE KOSTEN NIET BIJ 
LIJ~'SDWANG INVORDERBAAR WERDEN VER
KLAARD. - TOT DIT PUN'!' BEPERKTE VER
WI.TZING. 

1° Mist feitelijlce grondslag, de bewering 
dat in de loop van de debatten v66r een 
oon·ectionele rechtbanlc neergelegde 
conclusies niet tij dig bij de bundel wer
den gevoegd, wanneer die conclusies 
zich in de bttndel bevinden 'U66r het 
proces-vm·baal van de terechtz-itting in 
de loop derwellce de zaalc we1·d onder
zocht. 

2° Is souve1·ein, de beoordeling in teite 
do01· de rechter over de grand dat er 
tussen verschillende misarijven geen 
verband van samenhang bestaat (1). 

3° Middelen die slechts op het voorberei
dend onderzoelc betrelclcing hebben mo-

VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTEN. (1) Verbr., 19 December 1949 (Arr. J!e1'b1·., 
ARREST DAT VAN GEEN ENKELE OVEREEN- 1950, biz. 243; Bull. e11PAsrc., 1950, I, 264). 
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gen niet, tot staving van een voorzie
ning tegen het arrest van veroordeling, 
voor de eerste maal v66r het Hot van 
vm·brelcing worden voorgedragen (1). 

4o Is niet ontvanlcelijlc, het middel ge
ste·und op de schending van wetsbepa
lingen betrejJende de verklaring van cle 
overeenlwmsten, wanneer het arrest van 
geen enlcele overeenlcomst melding 
maalGt (2). 

5o Mist feitelijlce gronclslag, het middel 
- dat aanvoert dat het arrest niet over 

een prejudicieel geschil heeft beslist, 
wanneer het niet blijkt dat dergelijlc 
geschil bij de rechter aanhangig werd 
gemaalct (3). 

6o Buiten de _qevallen, waar-bij cle wet er
anders over beschilct, oor·deelt de rech
ter in st,·afzalcen op so~tvereine wijze 
of voorgelegde elementen gewichtige, 
bepaalde en over-eenstemmende vermoe
dens. uitmalcen waarbij het bestaan van 
het misclrijf en de schuld van de ver
dachte bewezen worden (4). 

7o Is onwettelijlc, de beslissing waarbij 
een aan verhoging met decimes onder
hevige stmfrechtelijlce geldboete wordt 
uitgespTolcen, zonder dat wordt vastge
steld dat die _qeldboete aldus wor·dt ver
hoogd (5). (Wet van 24 Juli 1921, arti
kel 1; wet van 14 Augustus 1947.) 

8° Wanneer, op de voorziening door het 
openbaar min·ister·ie, het Hot een arrest 
verbreelct ornclat de rechter onwettelijk 
naliet vast te stellen dat de geldboete 
met decirnes werd verhoogd, worden de 
verbreking en de verwijzin_q tot dit 
punt beperlct (6). 

9° Is onwettelijlc, de beslissing waarbij 
een geldboete wegens een bij het straf
wetboelc voor·zien misclrijf, wo1·dt ~t-itge
sprolcen, zonder dat ter·zelfclert·ijd een 
vervan,qende gevangenisstraf wordt uit
gespr·olcen. (Strafwetb., art. 40.) 

(1) Verbr., 24 December 1951 (Arr. Verbr., 
1952, biz. 197; Bull. en PASIC., 1952, I, 216). 

(2) Raadpl. verbr., 13 Maart 1947 (Arr. 
VerbT., 1917, biz. 81; Bull. en _PASIC., 1947, 
I, 111); 8 Juni 1951 (ATT. Verb•·., 1951, blz. 594; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 690). 

(3) Verbr., 2 April 1951 (Arr. VerbT., 1951, 
blz. 432; Bull. en PAsic., 1951, I, 513). 

(4) Verbr., 6 Mei 1946 (Arr. VeTbr., 1946, 
blz. 165; Bull. en PASIC., 1946, I, 171). 

(5) en (6) Verbr., 15 Juni 1925 (Bull. en 
PASIC., 1925, I, 291); zie oak de nota's 1 en 2 
onderaan verbr., 14 Februari 1949 (Arr. Ve1·b•·., 
1949, blz. 113; Bull. en PASIC., 1949, I, 124). 

(7) Dit geldt eveneens wanneer een gevan
genisstraf, hager dan deze bij de wet bepaald, 
onwettelijk werd uitgesproken (verbr., 12 .Juni 
1944, twee arresten,. B1tll. en PASIC., 1944, I, 
375 en 377; 16 October 1950; ATr. Verbr-., 1951, 
biz. 58; Bull. en PAsiC., 1951, I, 68), of wan
neer slechts een gevangenisstraf, lager dan deze 

10° Wanneer· het Hot, op de voorziening 
door het openbaar rninisterie, een ar~ 
rest ver·breelct orndat de rechter onwet
telijlc naliet voor· de opgelegde geld
boet een vervangende gevangenisstrat 
ttit te sprelcen, worden de verbrelcing 
en de verwijzing tot dit punt be
perlct (7). · 

11° Lijfsdwang. is een rniddel tot uitvoe
ring met het doel de invordering van 
alle kosten, zonder onderscheid, te ver
zekeren, die door het arrest van ver
oorcleling ten laste van de verdachte ge
legd worden (8). 

12° Wanneer het Hot, op de voorzienin.q 
van het openbaar rninisterie, een ar
rest vei·breelct o·mdat cle r·echter onwet
tel·ijlc naliet te bevelen dat bepaalde lease 
ten cloor lijfsclwang invoTderbaar zou
den z·ijn, wonlen de verbrelcing en de 
ve·rwijzing tot dit p~tnt beperlct (9). 

(H. lUMPE EN PROOUREUR-GENERAAL 
TE BRUSSEL, T. M. KIMPE.) 

-ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op· 7 J\IIaart 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Ten aanzien van de vordering van 
Henricus Kimpe, verdachte : 

A. Aangaande de memorie ingediend 
door de raadsman van aanlegger namens 
dezelve : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 190 van het Wetboek van strafvor
dering en van de rechten van de verdedi
ging, doordat noch h,et proces-verbaal van 
de door het hof van beroep op 7 Maart 
19il2 gehouden terechtzitting, noch het 
op die dag uitgesproken bestreden arrest 
vermelden dat aanlegger in het voordra-

bij de wet bepaald, werd uitgesproken, of 
wanneer geen enkele gevangenisstraf werd uit
gesproken (verbr., 16 Mei 1949, ArT. Verbr., 
1949, biz. 321; Bull. en PASIC., 1949, I, 361; 
17 October 1949, An·. Verbr., 1950, biz. 71; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 76). De rechtsleer naar 
dewelke de vervangende gevangenisstraf niet 
aileen een gevolg is van de nitgesproken hoofd
straf, doch een bestanddeel er van uitmaakt 
(zie Bull. en PASIC., 1934, I, 22, nota 2, en 97, 
nota 2) is sinds lang opgegeven. 

(8) Verbr., 24 December 1935 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 103) ; 30 December 1946 (ArT. 
Ve1"bT., 1946, biz. 456; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 491); 24 Januari 1949 (ArT. Ve•·bT., 1949, 
blz. 52; Bull. en PASIC., 1949, I, 61). 

(9) Verbr., 20 September 1949 (An·. Verbr., 
1948, biz. 426; Bull. en PASIC., 1948, I, 496) en 
17 October 1949 (Arr. Verbr., 1950, biz. 71; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 76). 
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gen van zijn verweermiddelen gehoord 
werd: 

Overwegencle dat inclien het proces-ver
baal van de terechtzitting enkel van het 
aanhoren van de advocaten van de clrie 
medeverdachten melding maakt, het be
streden arrest claarentegen er op wijst dat 
«de verdachten, gehoord werden in het 
voordragen van hun verweermiddelen ll, 
die door advocaten ontwikkeld werden 
voor de drie andere verdachten clan aan
legger; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat alle verdachten, en bijgevolg 
aanlegger, hun verweermiddelen hebben 
voorgedragen, maar dat alleen die van 
de, drie medeverdachten van aanlegger 
door een raaclsman werclen ontwikkeld; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

B. Aangat~:nde de door aanlegger per
soonlijk ingediende memone : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat de 
door aanlegger van zegels voorziene en 
ondertekende oorspronkelijke en aanvul-, 
lende conclusies, welke door hem v66r de 
debatten tot het hof van beroep werclen 
gericht, zich daags te voren niet in het 
dossier. bevonden zodat de verdedigers geen 
kennis er van hebben kunnen nemen; 
doordat het bestreden arrest die conclu
sies niet beantwoorcl heeft; doordat de 
feiten, zoals zij in het arrest werden om
schreven, in hoofde van aanlegger geens
zins het bewijs leveren van een recht
streekse medewerking of van een zodanige 
hulp dat zonder zijn bijstand het misdrijf 
niet had kunnen gepleegd worden ; door
dat de aanwezigheid van aanlegger ten 
huize van de autobestuurder Nicaise te 
Quievrain, volgens het door deze en door 
zijn huishoudster afgelegde getuigenis, 
geen verband houdt met de hem toege
schreven feiten, dan wanneer Xavier 
Happe, die zich eveneens bij voormelde 
Nicaise heeft begeven, wat deze en zijn 
huishoudster kunnen getuigen en wat 
Juffrouw Allonsius verklaart, vrijgespro
ken werd : 

Overwegende dat de conclusies waarvan 
in het micldel gewag, in het dossier zijn 
opgenomen onder rangnummers 308 en 
311, v66r het proces-verbaal van de te
terchtzitting van het hof van beroep van 
7 .Maart 1952, in de loop waarvan de zaak 
behandeld werd; dat de bewering van aan
legger dus geen staving vindt in de stuk
ken van de rechtspleging; dat het eerste 
onderdeel van het middel feitelijke grond
slag mist; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt « dat de eerste rechter, door be
schouwingen welke het Hof tot de zijne 
maakt en waarbij een passend antwoord 

wordt verstrekt. op de door Henri Kim:pe 
ingeroepen middelen, in de mate waarin 
deze betrekking hebben op de thans bij 
het Hof aanhangige feiten, te recht de 
gevolgtrekkingen verworpen heeft welke 
die verdachte daaruit afleidt ll ; 

Overwegende dat aanlegger niet nader 
te kennen geeft waarin de door hem v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
verschillend waren van die welke hij v66r 
de eerste rechter had genomen, noch 
waarin de vaststelling van het bestreden 
arrest geen passend antwoord op zijn 
conclusies verstrekt; 

Overwegende dat aanlegger eveneens in 
gebreke blijft te bepalen waarin de feiten 
welke het arrest te zijnen laste als be
wezen aanneemt niet toelaten hem als de 
dader van het misdrijf te beschouwen; 

Dat omwille van zijn onduiclelijkheid, 
het middel, wat het tweede en derde on
derdeel betreft, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, ten slotte, dat het vierde 
onderdeel van het middel, in zover het 
feitelijke beschouwingen laat gelden, niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 'schending, 
door de eerste rechter, van artikel 361 
van het Strafwetboek, doordat het von
nis van de correctionele rechtbank in zijn 
motieven aanneemt dat de hoofdrol van 
aanlegger heeft bestaan in het niet-aange
ven van de doodgeboren footus bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, dan 
wanneer dit vonnis vaststelt dat voor
noemde footus slechts vier en een halve 
of vijf maandim oud was, en dan wan
neer men slechts tot aangifte gehouden is 
wanneer de footus de 1SQste dag heeft be
reikt; doordat de rechtbank zich vergist 
ten aan.den van de draagwijdte van het 
door een geneesheer afgeleverd attest 
waarvan zij de vernieling aan aanlegger 
toerekent, dan wanneer bij dit stuk be
vestigd werd dat de footus niet hoefde 
te worden aangegeven : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vaststelt dat de door aanlegger ge
speelde hoofdrol tevens uit het in het 
middel becloeld verzuim van aangifte over
duidelijk blijkt ; 

Dat, aangezien de veroordeling door 
andere redenen gerechtvaardigd wordt, 
het middel slechts tegen een overtollige 
vaststelling gericht is en dienvolgens niet 
ontvankelijk is; · 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 226 en 227 van het Wetboek 
van strafvorclering, doordat het Hof van 
beroep te Gent, kennis nemende van het 
ten laste van aanlegger gelegde feit van 
ontvoering van een minderjarig meisje, 
inzage had gekregen van het op het par
ket te Bergen aan de gang zijnde voor
onderzoek van onderhavige zaak, en der-
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halve wegens de verknochtheid, door een 
enkel arrest over al die feiten dien
de uitspraak te doen; dat daaruit volgt 
dat de Oorredionele Rechtbank te Ber
gen, en vervolgens het Hof van beroep te 
Brussel zich onbevoegd behoorden te ver
klaren of zich van de zaak hoefden te 
ontlasten : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij verwijzing naar het beroepen vonnis, 
vastgesteld heeft dat, wanneer de Oor
rectionele Rechtbank te Bergen geroepen 
werd om uitspraak te doen, het Hof van 
beroep te Gent zijn arrest had geveld; 
dat laatstgenoemde beslissing echter OlJ 
dat ogenblik niet definitief was om reden 
van aanlegge1;s voorziening in verbreking ; 
dat het verband bestaande tussen de on
derscheiden ten laste van aanlegger ge
legde misdrijven niet van zulkdanige aard 
is dat deswege over de zaken gezamen
lijk diende te worden gevonnist; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein in feite vaststelt of tus
sen de onderscheiden telastleggingen een 
verband van samenhang bestaat; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 190 van het Wetboek van 
strafvordering, 138, 139 van de wet van 
18 Juni 1869, doordat het Parket te Ber
gen, terwijl de zaak bij het Hof van be
roep te Gent aanhangig was, OlJ bevel van 
het Parket van de Procureur-Generaal te 
Gent, door bemiddeling van het Parket te 
Brugge, een onderzoek deed naar de te 
Wijnendale gepleegde feiten van ontvoe
ring, en over het vijfde middel : scherr
ding van de geheimhoucling van het on
derzoek, doordat het vooronderzoek van 
onderhavige zaak aan het Parket van de 
Procureur-Generaal te Gent ter inzage 
werd overgemaakt en dat e·en afschrift 
er van aan het Hof van berOelJ te Gent 
werd verstrekt clan wanneer dit vooron
derzoek te Bergen niet geeindigd was; 

Overwegende dat door de middelen aldus 
een beweerde onregelmatigheid wordt in
geroe}Jen welke slecbts tijdens het voor
onderzoek werd begaan; dat aanlegger 
niet ontvankelijk is om die middelen v66r 
het Hof te doeri gel den; 

Over het zesde middel : schending van 
de artikelen 1156, 1157, 1161 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest geenszins rekening heeft gehouden 
met die bevalingen betreffende de ver
klaring, het gebruik en het gezond ver
stand, onder andere ten aanzien van de 
verknochtheid van de feiten van vrucht
afdrijving met die van ontvoering van een 
minderjarig meisje, dan wanneer de wet 
geen onclerscheid maakt op het stuk van 
de verklaring, om het even of het bur
gerlijke of strafzaken geldt : 

Overwegende dat de in het middel aan
geduide wetsbepalingen betrekking heb
ben op de verklaring van de overeenkom
sten; 

Overwegende dat in het bestreden arrest 
nergens van een overeenkomst melding 
wordt gemaakt ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het zevende middel : schending 

van artikel 97 van de Grondwet en van 
de rechten van de verdediging, doordat 
de eerste rechter de aanvullende door aan
legger voor de correctionele rechtbank 
neergelegde conclusies niet heeft beant
woord : 

Overwegende dat het middel, gericht 
tegen een door de voorziening niet bestre
den beslissing, zonder voorwerp is; 

Over het achtste middel : schending van 
artikel190 van het Wetboek van strafvor
dering en van de rechten van de verdedi
ging, doordat de voorzitter 'het stilzwij
gen heeft opgelegd aan aanlegger die zich 
v66r het hof van beroep mondeling beriep 
op een schending van artikel 361 van het 
Strafwetboek zonder dat hem daarna op
nieuw het woord werd verleend : 

Overwegende dat de bewering van aan
legger geen steun vindt in de stukken van 
de rechts}Jleging; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het negende middel : schending 
van de artikelen 15 en 16 van de wet van 
17 April 1878, doordat het bestreden ar
rest aanleggers conclusies, zo oorspronke
lijke als aanvullende, niet heeft onder
zocht noch beantwoord : 

Overwegende dat luidens de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen; de straf
rechter, behoudens de bij de wet bepaalde 
uitzonderingen, over de vragen van bur
gerlijk recht beslist die v66r hem inciden
teel naar aanleiding van de misdrijven die 
bij hem aanhangig zijn worden o}Jgewor
pen, en naar de regelen van het burgerlijk 
recht uitspraak doet over het bestaan of 
de uitlegging van een overeenkomst met 
de uitvoering waarvan het misdrijf ver
band lloudt ; 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging niet blijkt dat een geschil 
van die aard aan de strafrechter werd 
onderworpen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tiende middel : schending van 
artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat uit de redenen van het bestreden 
arrest blijkt dat de vastgestelde feiten 
geen gewichtige, be}Jaalde en overeenstem
mende vermoedens tegen aanlegger uitma
ken en dat de door het arrest uit die fei
ten afgeleide gevolgtrekkingen onver
enigbaar zijn met de bekentenissen van 
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verdachte .Allonsius, die verklaard heeft 
zich inspuitingen met zeepwater te hebben 
toegediend, en over het elfde middel, af
geleid hieruit dat aanlegger het voordeel 
van de twijfel niet heeft genoten, en over 
het dertiende middel, afgeleid uit het feit 
dat de veroordeling van aanlegger wille
keurig is : 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
de gevallen waaromtrent bij de wet an
ders beschikt wordt, de rechter over de 
grond souverein oordeelt of de hem voor
gelegde gegevens gewichtige, bepaalde en 
overeenstemmende vermoedens uitmaken, 
welke van het bestaan van het misdrijf 
en van de schuld van de verdachte laten 
blijken; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
middelen enkel feitelijke beweringen be
vatten, die niet worden gestaafd door de 
stukken van de rechtspleging waarop l1et 
Hof acht vermag te slaan; 

Over het twaalfde mid del, afgeleid . uit 
de nietigheid van het vooronderzoek, zo
als in de conclusies is uiteengezet : 

Overwegende dat het Hof, wegens de 
onduidelijkheid van dit middel, in de on
mogelijkheid verkeert het te beantwoor
den· 

ill~ overwegende dat de substantHlle of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Ten aanzien van de voorziening van 
de Procureur-Generaal bij het Hof van be
roep te Brussel, welke tegen de beslissing 
gewezen over de publieke vordering in 
zake Maurice Kimpe is gericht : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1 van de wet van 24 Juli 
1921, gewijzigd bij artikel 176 van de wet 
van 2 Januari 1926, 37 van de wet van 
8 Juni 1926, 1 van de wet van 27 Decem
ber 1928, 12 van de wet van 14 .Augustus 
1947, doordat het bestreden arrest nage
laten heeft bij toepassing van die wetsbe
palingen te zeggen dat de ten laste van 
verdachte Maurice Kimpe, krachtens 
het Strafwetboek uitgesproken geld
boete met 90 decimes wordt verhoogd en 
het bedrag van de aldus verhoogde geld
boete aan te cluiden, en over het tweede 
middel : schending van artikel 40 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest nagelaten heeft de d1111r te bepalen 
van de vervangende gevangenisstraf bij 
niet-betaling binnen de wettelijke termijn 
van de ten laste van Maurice Kimpe uit
gesproken geldboete : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na het vonnis van de Correctioneie Recht
bank te Bergen van 7 Februari 1952 te 
niet te hebben gedaan, .in zover het ten 
laste van Maurice Kimpe de ontzetting 
had uitgesproken van de rechten opge-

somd in artikel 31 van het Strafwetboek, 
voor het overige de straf bevestigd heeft 
welke l em werd opgelegd uit hoofde van 
het feit, te Roisin, in Februari of Maart 
1949, om het misclrijf te hebben uitge
voerd of daaraan door een van de wijzen 
omschreven bij artikel 66 van het Straf
wetboek, te hebben deelgenomen door spij
zen, drunken, artsenijen of door enig an
der middel de vruchtafdrijving te hebben 
veroorzaakt bij Georgette .Allonsius, die 
daarin heeft toegestemd : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
Maurice Kimpe tot een gevangenisstraf 
van een jaar en tot een geldboete van 
250 frank had veroordeeld, zpnder die boe
te met 90 decimes te verhogen en zonder 
een vervangende gevangenisstraf uit te 
spreken; 

Overwegende dat, naardien het bestre
den arrest die onregelmatigheden heeft 
overgenomen, het de in de middelen aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Over het middel van ambtswege : schen
ding van de artikelen 47 van het Straf
w,etboek, 1, 2, 4 van de wet van 27 Juli 
1871, gewijzigd bij de wet van 1 Maart 
1949, doordat het bestreden arrest nage
laten heeft zowel de kosten in boger be
roep als de kosten van het verzet waartoe 
verweerder bij het beroepen vonnis, in 
dit opzicht bevestigd, werd veroordeeld 
door lijfsdwang invorderbaar te verkla
ren; 

Overwegende dat het lieroepen vonnis, 
waarbij verweerder tot 5/7e van de kosten 
jegens de openbare partij, geschat op de 
som van 7.259 frank werd veroordeeld, 
en die kost'en invorderbaar werden ver
klaard door een lijfsdwang waarvan de 
duur op twee maanden werd bepaald, 
verweerder insgelijks veroordeeld heeft 
tot de kosten van het door hem aangete
kend verzet, begroot op de som van 250 fr., 
zonder dat het die kosten door lijfsdwang 
invorderbaar heeft verklaard; 

Overwegende dat, ofschoon de zaak 
door het hoger beroep van het openbaar 
ministerie bij bet hof van beroep was 
aanhangig gemaakt, dit hof die vergis
sing niet hersteld heeft en, daarenboven 
bij het veroordelen van verweerder tot de 
kosten in hoger beroep, eveneens nagela
ten heeft ze invorderbaar door lijfsdwang 
te verklaren, aldus de in het middel aan
geduide wetsbepalingen schendend; 

illn overwegende, voor het overige, dat 
de substantHlle of op straf van nietigheid 

-voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Henricus Kimpe en veroordeelt 
hem tot de kosten van zijn voorziening ; 
verbreekt, op de voorziening van het 
openbaar ministerie, het bestreden arrest, 
doch enkel in zover het, ten opzichte 
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van Maurice Kimpe uitspraak doende, na
gelaten heeft : 1° op de geldboete de ver
hoging van 90 decimes toe te passen zoals 
bij artikel 12 van de wet van 14 Augustus 
1947 is bepaald; 2° een vervnngende ge
vangenisstraf voor de geldboete uit te 
spreken; 3° de in eerste aanleg op het 
verzet gevallen kosten en de kosten van 
hoger beroep door lijfsdwang invorder
baar te verklaren ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de re
gisters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van zal worden ge
maakt' op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder Maurice Kimpe tot de kosten van 
de voorziening van het openbaar ministe
rie; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

26 Mei 1952. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Crabbe (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

REDENEN DER VONNISSEN EN AR
RESTEN.- STRAFZAKEN.- HoF VAN BE
ROEP. - ARREST VAN VEROORDELING DAT DE 
INBREUK IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET 
OMSCHRIJFT. - GEEN CONCLUSIES. - WET
TELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Bij gebrelc aan conclttsies motiveert het 
hot van beroep wettelijlc de schuldver
Jclaring van de verdachte door de 
vaststelling, in de bewoordingen van de 
wet, van het bestaan van al de bestand
delen van het misdrijt (1). 

(BOECKMANS, T. BRUWIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
slechts tegen de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing zijn gericht; 
· Over het enig middel, door beide aan

leggers ingeroepen en afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 387 en 388 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest Iliet 

(1)"Verbr., 19 Februari 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 404). 

naar de vereisten van de wet met rede
nen is omkleed of in elk geval vorenaan
geduide bepalingen van het Strafwetboek 
verkeerd heeft toegepast : 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
v66r het hof van beroep, genomen conclu
sies, dit hof de uitgesproken veroordelin
gen wettelijk gerechtvaardigd heeft door 
te verklaren dat de telastleggingen van 
overspel en medeplichtigheid aan overspel 
bewezen zijn gebleven zoals de eerste 
rechter ze heeft vastgesteld, daarbij in 
aanmerking genomen dat deze, in de ter
men van de wet, de aanwezigheid van alle 
bestariddelen van voormelde misdrijven 
had vastgesteld ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzienin
gen ; veroordeelt elk der aanleggers tot 
de helft van de kosten. 

26 Mei 1952. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van den Bossche (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 26 Mei 1952 

1° ONTUOHT EN PROSTITU'.riE. 
0NTUCHTHUIS. - YERBOD VAN VERKOOP VAN 
SP!JZEN EN DRANKEN. - NIET AFHANKELIJK 
VAN DE VOORWAARDE DAT HET ONTUCHTHUIS 
WETTELIJK GEDOOGD WEZE. 

2° ONTUOHT EN PROSTITUTIE. -
YERBOD VAN VERKOOP VAN SPIJZEN EN 
DRANKEN IN EEN ONTUCHTHUIS. - NIET OP
GEHE\'EN DOOR DE WET VAN 21 AUGUSTUS 
1948. 

1° Het ve1·bod spijzen en dranlcen in een 
ontnchthuis.te ve1"7copen hangt, naar ar
Ulcel 11 van de beslttitwet van 14 No
vember 1939 betretfende de beteugeling 
van de dronlcenschap, niet at van de 
voorwaanle dat het ontuchthuis wette
lij 7c nedoo(f(l weze. 

2° Artilcel 11, alinea 1, van de besluitwet 
van 14 November 1939, waarbij het ver
lwpen van spijzen en dranlcen in de on
ttwhthttizen verboden is, werd niet op
geheven door de wet van 21 Augustus 
1948 tot atschajfing van de otficiele re
glementering van de prostitutie. 
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(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK, 
T. THIWISSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Lrik gewezen; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
tegen de beslissing is gericht waardoor 
verweerster vrijgesproken wordt van de 
telastlegging, te Luik, tussen 16 Decem
ber 1950 en 16 Januari 1951, om het mis
drijf uitgevoerd te hebben of er aan door 
een der bij de artikelen 66 en 67 van het 
Strafwetboek omschreven wijzen te heb
ben deelgenomen in een ontuchthuis 
spijzen of dranken verkocht te hebben 
(telastlegging 0) ; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 11 en 13 van de besluitwet van 
14 November 1939 betreffende de beteuge
ling van de dronkenschap, doordat het 
bestreden arrest beslist dat sedert de 
wettelijke afschaffing van de ontuchthui
zen geen inbreuk op voormeld artikel 11 
meer kan gepleegd worden : 

Overwegende dat de eei"ste alinea van 
artikel 11 van de besluitwet van 14 No
vember 1939 verbiedt, met vermelding van 
de op het overtreden van d~t verbod ge
stelde straffen, in ontuchthuizen, spijzen 
of dranken te verkopen; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat de 
tekst van deze bepaling de toepassing er 
van niet afhankelijk maakt van de voor
waarde dat het ontuchthuis wettelijk ge
doogd weze; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
voormelde eerste alinea van artikel 11 
van de besluitwet van 14 November 1939 
door de wet van 21 Augustus 1948 tot af
schaffing van de officHlle reglementering 
van de prostitutie niet werd opgeheven; 

Dat imi:ners die wet, welke opheffing of 
wijziging houdt van talrijke erin opge
somde wettelijke of reglementaire bepa
lingen, en welke bij haar artikel 7, para
graaf 5, de eerste alinea van het 2° van 
artikel 11 van de besluitwet van 14 No
vember 1939 wijzigt, de eerste alinea van 
dit artikel noch opheft, noch wijzigt ; 

Dat de wet van 21 Augustus 1948, verre 
van bepalingen te bevatten die onverenig
baar zijn met de eerste alinea van arti
kel11 van de besluitwet van 14 November 
1939 of die de stilzwijgende opheffing van 
bedoelde wettekst ten gevolge zouden heb
ben, bij haar artikel 2, 1, 2°, degene 
straft die een huis van ontucht houdt en, 
bij haar artikel 2, III, degene die een 
persoon er in tegen zijn wil opgehouden 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
·door de vrijspraak van verweerster van 
bedoelde telastlegging 0 te rechtvaardi-

gen door de enige beschouwing dat .. het 
wanbedrijf van verkoop van SPlJZen 
of dranken in een huis van ontucht een 
wettelijk gedogen ten opzichte van die 
huizen onderstelt, de toepassing van arti
kel 11 van de besluitwet van 14 November 
1939 doet afhangen van het bestaan van 
een voorwaarde welke die bepalingen niet 
vereist; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is· 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
verweerster van de haar ten laste geleg
de betichting 0 vrijspreekt; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

26 Mei 1952. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat· 
·generilal. 

2" KAMER. - 26 Mei 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

PERSONEN GERECHTIGD OM ZICH TE VOOR
ZIEN. - KIESZAKEN. -· KIEZERsLIJSTEN. -
ARREST DAT OVER EEN INSCHRIJVING, EEN 
WEGLATING OF EEN SCHRAPPING BESLIST. -
VoORZIENING SLECHTS liiOGELIJK DOOR DE 
PROCUREUR-GEI\'ERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP EN DOOR DE IN ZAKE BETROKKEN PAR
TIJEN. 

In lcieszalcen zijn slechts de p·romtreur
generaal bij het hot van beroep en de in 
zake v66r hetzelfde hot betrokken par
tijen gerechtigd zich in verbreking te 
·voorzien tegen een an'est waarbij over 
de inschrijving van een persoon op de 
Tciezerslijsten, over zijn weglating of 
over zijn schrapping beslist wordt. 
(Kieswetboek, art. 71; Gemeentekies
wet, art. 6.) 

(SCHEPENCOLLEGE VAN DE GEMEENTE MUSSON, 
T. BON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Maart 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen·; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 71 van het Kieswetboek, welk arti
kel op de lijsten van de gemeenteraads
kiezers toepasselijk werd gemaakt door 
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artikel 6 van de gemeentekieswet, de pro
cureur-generaal bij het hof van beroep en 
de inzake betrokken partijen zich in ver
breking mogen voorzien ; 

Overwegende dat het Schepencollege van 
Musson, hier aanlegger, v66r het hof van 
ber.oep geen partij in de zaak is geweest ; 

Dat derhalve zijn voorziening niet ont
vankelijk is ; 

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

26 Mei 1952. - 2e kamer. - Voon:itte1·, 
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Yerslagqever, H . .Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijklttidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

!" KAMER. - 29 Mei 1952 
VERVOEROVEREENKOJVIST. - SrooR

WEG. - lNTERNA'flONALE OVEREENKOMS'l' BE-
1.'R.EFFENDE HE'!' GOEDERENVER.VOER PER SPOOR
WEG OP 23 NOVEMBER 1933 'l'E ROME ONDER
TEKEND (I. 0. G.). - GOEDEREN DOOR DE 
AFZENDER GELADEN. - VRACH'l'BRIEF WAAR
BIJ" HET NAZICHT DOOR DE SPOORWEG VAN 
HET AAN'l'AL EN VAN HET GEWICHT DER TO'l' 
VERVOER AANGENOMEN COLLI NIE'l' WORDT VAST
GESTELD. - BEWIJ"S VAN HET AANTAL EN HET 
GEWICH'l' MAG NAAR DE GEWONE WIJ"ZEN WOR
DEN AANGEBRACHT EN AFGELEID UI'l' GEWICH
'l'IGE, BEPAALDE EN OVEREENS'l'EMMENDE GEGE
VENS. 

De Internationale Overeenlcomst betref
fende het qoede1·enve·rvoer pe1· stJoor
weg (I. 0. G.) op !23 Novembe1· 1933 te 
Rome ondertelcend en goedgelcetwd doo1· 
de wet van 6 Mei 1936, waar zij in haar 
a1·tikel 8, pa1'. 4, bepaalt dat wannem· 
de goederen door de afzende1· werden 
qelaclen, de opqaven in de vrachtbrief 
van het gewicht of het (tantal der tot 
vervoeT aangenomen calli slechts tot 
bewijs teqen de spoorweg streklcen, 
in zove1· de spoorweg de zending 
heeft nagewogen of nageteld en dit 
op de vrachtbrief heeft vastgesteld, 
slttit echteT tm· zalce het aanwenden 
van de gemeervrechtelijke wijzen van 
bewijsvoering niet ttit; het bewijs 
van het aantal en van het qewicht 
de1· tot vervoer· aanvaarde calli mag 
uU gewichtiqe, betJaalde en ove,·eenstem
men(le gegevens wo1·den afqeleid (1). 

(1) Zie de nota onderaan verbr. Fr., 9 Mei 
1949 (Gaz. pal., 1949, 162). - BoRGOGNON, 
Transpor·ts inten1.ationwux par· voie de terre, 
biz. 91; TRAVERS, Droit commer·cial intematio
nal, n' 4843. 

(NA'l'IONALE MAATSCHAPPIJ" VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN, 'l'. SOCIETE FRANQAISE DE 
TRANSPORT << GONDRAND FRERES ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 November 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van: 
artikel 97 van de Grondwet, alsmede van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de be
wijskracht van de akten (in onder
havig geval de v66r het Hof van be
roep namens aanlegster in verbreking 
genomen conclusies), doordat het hof van 
beroep, uitspraak te doen hebbend over 
de vraag of de litigieuze zes kisten cham
!)agne al clan niet << ten vervoer aangeno
meu ll werden, naar de zin van artikel 27 
van de Internationale Overeenkomst be
treffende het goederenvervoer per spoor
weg (I. 0. G.) van 23 November 1933, deze 
vraag door het bestreden arrest bevesti
gend !weft opgelost en dienvolgens. aan
legster op grond van voormeld artikel 27 
voor het teloorgaan van die koopwaar 
aansprakelijk gesteld heeft door hoofd
zakelijk te steunen op de vermeldingen 
van een verslag, uitgaande van een des
kunclige die door de afzender werd gelast 
toezicht te houden op het laden van de 
wagen waarin de litigieuze koopwaar 
werd geborgen, en tevens op door de aan
gestelden van de douanediensten afgele
verde attesten, zulks zonder, al ware het 
impliciet, de bewering te beantwoorden 
welke aanlegster bij conclusies hieruit af
leidde dat die gegevens, om wille van hun 
eenzijdigheid, haar niet << konden worden 
tegengeworpen ll : 

Overwegende dat aanlegster in de door 
haar in hoger beroep genomen conclusies 
staande hield dat, op grond van het vierde 
lid van artikel 8 van de Internationale 
Overeenkomst betreffende het goederen
vervoer per spoorweg van 23 November 
1933, wanneer de afzender zelf het laden 
van de goederen heeft verricht, de werke
lijkheid van het gewicht of het aantal 
der colli slechts tegen de spoorweg kan 
worden bewezen door middel van de op
ga ven van de vrachtbrief waarin is vast
gesteld dat de spoorweg de zending heeft 
nagewogen of nageteld ; 

Dat aanlegster eruit afieidde dat in· on
derhavig geval, naardien de spoorweg 
geen verificatie had gedaan, hetgeen in de 
vrachtbrief was vastgesteld, de door de 
deskundige van de afzender opgemaakte 
lijst der colli alsook het certificaat van de 
douane niet aan de spoorweg konden wor
den tegengeworpen om tot bewijs te strek
ken van het aantal en het gewicht der 
vervoerde colli; 
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Overwegende dat het bestreden arrest 
dit middel als volgt heeft beantwoord : 
« dat bedoeld al'tikel 8 slechts als draag
wijdte heeft dat, bij ontstentenis van 
enige naweging of natelling van de colli 
door de spoorweg, de opgaven in de 
vrachtbrief tegen dezelve niet tot bewijs 
strekken; dat deze bepaling in onderhavig 
geval niet van toepassing is, aange
zien de bewijzen van de verantwoorde
lijkheid van de Nationale Maatschappij 
van de Belgische spoorwegen niet uit de 
vrachtbrief maar uit andere gegevens zijn 
afgeleid ll ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
het bewijs van het gewicht en het aantal 
der colli uit andere gegevens dan uit de 
in de vrachtbrief vervatte vaststellingen 
kan worden afgeleid, het bestreden arrest 
de bewering der conclusies op passende 
wijze beantwoordt; · 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 6, 8 (inzonderheid het 
derde en het vierde lid), 26 en 27 van de 
Internationale Overeenkomst betreffende 
het goederenvervoer per spoorweg (I.O.G), 
ondertekend te Rome op 23 November 1933, 
goedgekeurd bij de wet van 6 Mei 1936 
(Staatsblad 17 September 1936), doordat 
het bestreden arrest, ofschoon het vaststelt 
dat het laden van de litigieuze goederen 
in onderhavig geval uitsluitend door de 
zorgen van de afzender is geschied, deson
danks aanneemt dat, bij ohtstentenis van 
een door de spoorweg met gelegenheid 
tot tegenspraak gedane natelling van het 
aantal vervoerde colli, het bewijs van cUt 
aantal tegen de vervoerder mag worden 
aangebracht door gegevens wa:araan de 
vrachtbrief vreemd is, dan wanneer, naar 
luid van artikel 8 van de J:. 0. G., met 
betrekking tot goederen waarvan de la
ding op de afzender rust, de opgaven in 
de vrachtbrief betreffende het gewicht of 
het aantal der colli slechts dan als be
wijs tegen de spoorweg strekken, wan
neer deze de zending heeft nagewogen of 
nageteld en dit op de vrachtbrief heeft 
vastgesteld, terwijl bovendien deze aileen 
tussen partijen tot bewijs van de ver
voerovereenkomst kan strekken, wat 
iedere mogelijkheid tot aanwending 
van extrinsieke gegevens uitsluit : 

Overwegende dat, naar luid van het 
derde lid van artikel 8 van de Internatio
nale Overeenkomst van 23 November 1933 
betreffende het goederenvervoer per spoor
weg, de vrachtbrief na stempeling tot be
wijs van de vervoerovereenkomst dient; 

Dat aldus, volgens die bepaling, de 
stempeling van de vrachtbrief door de 
spoorweg als erkenning van de in de 
vrachtbrief vervatte opgaven geldt · dat 
het vierde lid van hetzelfde artikei aan 

dit wettelijk vermoeden een voorbehoud 
hecht waar het bepaalt dat, in geval de 
afzender de goederen heeft geladen, de 
opgaven in de vrachtbrief betreffende het 
gewicht of het aantal der colli enkel tot 
bewijs strekken tegen de spoorweg in 
zover deze de zending heeft nagewogen 
of nageteld eli dit op de vrachtbrief vast
gesteld heeft ; 

Overwegende dat, enerzijds, door een 
wettelijk vermoeden in te voeren nopens 
de op het stuk eigen bewijsvoering, het 
derde lid van voormeld artikel 8 daar
door het aanwenden van de gemeenrech
telijke wijzen van bewijsvoering niet 
uitsluit; dat anderzijds, het vierde lid 
van hetzelfde artikel enkel strekt tot 
beperking van de uitwerking van het bij 
het vorige lid gevestigde wettelijk ver
moeden en aldus geen afwijking van de 
gemeenrechtelijke regelen betreffende de 
bewijsvoering doch een terugkeer tot de
zelve beduidt; dat die be paling dus het 
toepassen ter zake van de gewone wijzen 
van bewijsvoering niet uitsluit; 

Overwegende bijgevolg dat het bestre
den arrest, ofschoon het erop wijst dat de 
colli door de zorgen van de afzender wer
den geladen, wettelijk, aan de ene kant, 
het bestaan van een vervoerovereenkomst, 
heeft kunnen erkennen door vast te 
stellen dat een vrachtbrief welke de stern
pel van het station van afzending van 
15 .Januari 1943 draagt, het verzenden 
van 206 colli vermeldt, en aan de andere 
kant, uit een geheel van gewichtige, be
paalde en overeenstemmende feitelijke ge
gevens heeft kunnen afleiden dat onder 
de ten vervoer aangenomen goederen zich 
onder meer de litigieuze zes kisten cham
pagnewijn bevonden; 

IJt•t het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerster. 

29 Mei 1952. -- 1e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Giroul. - Geliilcluidende 
oonolltsie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- PleUers, HH. van Ryn en Simont. 

l e KAMER. - 29 Mei 1952 

1° ARBEIDSONGEYALLEN. - VoRDE
RING VAN HE'l' SLACHTOFFER 'l'EGEN RET ON
DERNEMINGSHOm'D EN DIENS VERZEKERAAR. -
VERZE'KERAAR GERECHTIGD DE VERWEERMID
DELEN VAN RET ONDERNEMINGSHOOFD TE DOEN 
GELDEN ZONDER MET DIENS HOUDING REKE
NING TE RODDEN. 

2° BEWIJS. -· ARBEIDSONGEVAL. - VERZE
KERAAR DIE HE'{ BESTAAN VAN EEN ARBEIDS-
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OVEREENKOMST ONTKENT. BEWIJSLAST 
VAN BET BESTAAN VAN DE OVEREENKOMST. 
RUST OP BET SLACHTOFFER. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
BURGERLIJE:E ZAKEN.- VORDERING VAN BET 
SLACH'l'OFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL TEGEN 
DE VERZEKERAAR. - VORDERING TOT VRIJ
WARING VAN DE VER:ZEKERAAR TEGEN BET 
ONDERNEMINGSHOOFD. - HOOFDVORDERINO IN
GEWILLIGD. - VERBREKING VAN DE BESLIS
SING OVER DE HOOFDVORDERING. - HEEFT 
DE VERBREKING VOOR GEVOLG VAN DE OP. DE 
VORDERING TOT VRIJWARING UITGESPROKEN 
VEROORDELING. 

1 o W anneer het slaohtoffer van een ar
beidsongeval terzelfdertijd het onder
nemingshoofd en diens verzekeraar tot 
betaU.ng van de forfaitaire vergoedingen 
heett gedagvaard, is de verzelceraar ge
reohtigd de ver·weermiddelen van het 
ondernemingshoofd te doen gelden, zon
der met diens houding relcening te hou
den. 

2° Wanneer de verzeTceraar, gedagvaard 
tot betaling van de naar aanleiding van 
een arbeidsongeval versohuldigde wet
telijlce torfaitaire vergoedingen, het 
bestaan van een arbeidsovereenTcomst 
ontTcent, mag de reohter hem niet het 
bew·ijs van het bestaan van deze over·
eenkomst opleggen (Burg. Wetb., arti
kel 1315.) 

3° De verb.relcing van de beslissing waar
bij de verzeTceraar tot betaling van de 
wettelijlce forfaitaire vergoedingen aan 
het slaohtoffer van een ar·beidsongevaZ 
veroordeeld werd, heeft -de verbreTcing 
voor gevolg van de ver·oordeling uitge
sproken op de door de verzeTceraar te
gen het ondernemingshoofd geriohte 
vorder-ing tot vrijwaring. • 

(COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES SUR 
LA VIE, T. SCHRAEYEN EN HEUSSCHEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 April 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers ; 

Over het tweecle middel : schending 
van de artikelen 1101, 1134, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 9 en 14 van de 
wetten betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, samengeordend bij koninklijk 
besluit van 28 September 1931, 1 van de 
wet van 10 Maart 1900 op de arbeidsover
e_enkomst, doordat het bestreden vonnis 
aanlegster er toe veroordeelt, ter outlas
ting van tweede verweerder, haar verze
kerde, de bij de wet betreffende de ar
beidsongevallen bepaalde vergoedingen 
aan eerste verweerder Schraeyen, te beta-

len zonder vast te stellen dat deze er van 
liet blijken dat het ongeval zich had voor
gedaan in de loop en ter zake van de uit
voering van een door de wet van 10 Maart 
1900 beheerste arbeidsovereenkomst, die 
tussen Schraeyen en Heusschen werd ge
sloten om reden « dat op appellante (aan
legster in verbreking, oorspronkelijke ver
weerster) de last rust te bewijzen dat de 
geintimeerden niet door een arbeidsover
eenkomst verbonden waren en dat de ten 
bewijze aangevoerde feiten in dat opzicht 
noch ter zake dienend noch afdoend 
zijn », dan wanneer aanlegster, oorspron
kelijke verweerster, het bestaan van 
dergelijke arbeidsovereenkomst tussen 
Schraeyen en Heusschen betwistte en 
steeds had betwist, en dus op Schraeyen, 
aanlegger, de verplichting woog positief 
het bewijs van het bestaan ervan te leve
ren ten einde onder toepassing van de be
palingen van de samengeordende wetten 
betreffende de arbeidsongevallen te kun
uen vallen : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis blijkt dat eerste verweerder, als 
slachtoffer van een arbeidsongeval, niet 
enkel zijn ondernemingshoofd, tweede ver
weerder, doch tevens diens verzekeraar, 
de aanleggende vennootschap, tot uitbeta
ling van de wettelijke vergoedingen heeft 
gedagvaard; dat de verzekeraar tweede 
verweerder ter vrijwaring gedagvaard 
heeft; · 

Overwegende dat aanlegster, welke 
rechtstreeks door het slachtoffer in het 
geding werd geroepen, het recht had alle 
aan haar verzekerde eigen verweermid
delen te doen gelden, zonder dat zij met 
de door hem aangenomen houding hoefde 
rekening te houden, dat aanlegster voor 
de rechter in hoger beroep onder meer 
wat de door het ongeval getroffene aan
gaat, dit wil zeggen als verweerster tegen 
de hoofdvordering heeft staande gehou
den, dat het slachtoffer het bewijs van 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
niet bijgebracht had; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op de hoofdvordering aanlegster veroor
deelt om reden dat op haar de last rustte 
er van te laten blijken dat verweerders 
niet door een arbeidsovereenkomst verbon
den waren en dat de te dien einde tot be
wijs aangevoerde feiten noch ter zake 
dienend, noch afdoende waren; 

Overwegende dat, luidens artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, hij die de 
uitvoering van een verbintenis vordert, 
het bestaan ervan moet bewijzen; dat het 
bestreden vonnis, door eerste verweerder 
van de bewijslast te ontslaan om deze last 
op de schuldenaar te leggen, deze in het 
middel opgegeven wetsbepaling schendt; 

Gelet op de oncleelbaarheid van de door 
de hoofdvordering en de vordering tot 
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vrijwaring aan de rechtbank onderworpen 
geschillen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; zegt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing ; veroordeelt tweede ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik, in hoger beroep uitspraak doende. 

29 Mei 1952. - l 0 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Sohier. - Gelijlvlttidende 
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Simont. 

l" KAMER. - 5 .Juni 1952 

ARBEIDSONGEV ALLEN. SAMENGE--
SCHAKELDE WETTEN VAN 28 SEPTEMBER 1931. 
- WERKGE\'ER DIE GEWOONLIJK EEN OF 
MEER WERKLIEDEN GEDURENDE TWEE MAAN
DEN PER J AAR 'l'E WERK STELT. - BETEKE-
NIS VAN DE TERMEN « GEWOONLIJK TE WERK 
STELLEN ll. 

In a1·tilcel 1, alinea 2, van de wetten be
treffende de vergoedirig der schade 
voortspntitende ttU de arbeidsongeval
len.. sam.engeordend door koninklijk
beslttit van 28 September 1931, hebben 
de wooTden « gewoonlijk te werk stel
len >> deze betekenis dat de over een 
jaa·r verspTeide arbeidsdagen tot toepas
sing van die wetten, slechts worden sa
mengeteld wanneeT zij onderling door 
dezelfde bedrijvigheid van de werkge
ve1· met elkaar verbonden zijn (1). 

(VADERLANDSE BELGISCHE VERZEKERINGS
MAATSOHAPPIJ, T. GOUBERT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 Maart 1950 door de Recht
bank van eerste aanleg te Oudenaarde 
gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 1, meer bepaaldelijk alinea's 1 en 2, 
zoals deze laatste gewijzigd werd door ar
tikel 1 van de wet van 18 Juni 1930, en 
van de artikelen 2, 3 en 9 van de wetten 
betreffende de arbeidsongevallen, zoals 

(1) Raadpl. de verklaringen van Minister 
Heyman en van de HH. Van Dievoet en ·Pon

. celet in de Kamer der volksvertegenwoordigers 
(Parlem. Handel.,· 1929-1930, biz. 272, 278 ·en 
279). 

zij door koninklijk besluit van 28 Septem
ber 1931 samengeordend werden, door
dat het bestreden vonnis, alhoewel het 
vaststelt dat het niet bewezen was dat de 
werkgever Deschepper, gedurende het 
jaar waarin het ongeval zich voordeed, 
waarvan verweerder het slachtoffer is ge
weest, een arbeider gedurende minstens 
twee maanden te werk stelde, nochtans 
de wetgeving op de arbeidsongevallen toe
passelijk heeft verklaard onder voor
wendsel dat hij, sinds vele jaren, ten 
minste een werkman geclurende gans net 
fruitseizoen aan het werk stelt, dan wan
neer de door de wet gestelde voorwaar
den noodzakelijk moeten bestaan gedu
rende het burgerlijk jaar waarin het on
geval zich heeft voorgedaan : 

Overwegende dat het vonnis, hoewel het 
vaststelt dat niet bewezen is dat Pierre 
De Schepper, in 1947, jaar van het onge
val, een werkman gedurende twee maan
den aan het werk heeft gesteld, de wet
ten samengeordend door koninklijk be
sluit van 28 September 1931 toepasselijk 
verklaart omdat, enerzijds, artikel 1, ali
nea 2, van die wetten de werkgever be
doelt die « gewoonlijk >> een werkman ge
durende ten minste twee maanden per 
jaar aan het werk stelt en, anderzijds, 
omdat aanlegger gedurende verschillende 
vorige jaren een werkman gedurende 
het fruitseizoen aan het werk stelde (vier 
tot vijf maanden); 

Maar overwegende dat de woorden « ge
woonlijk te werk stelt >> in voormeld arti
kel 1, alinea 2, de betekenis niet hebben 
van « heeft te werlt gesteld gedurende de 
vorige jaren >>; dat dergelijke interpreta
tie niet strookt met de tekst van de· wet 
en de ondernemingen, die niet sinds 
verschillende jaren bestaan, aan de toe
passing van de wet onttrekt; 

Overwegende dat, in artikel 2, para
graaf II, van de wet van 24 December 
1903, de woorden « waarin gewoonlijk 
vijf (of drie) arbeiders werkzaam zijn >> 

deze betekenis hadden dat, opdat de wet 
van toepassing weze, het niet vereist was 
dat vijf (of drie) werklieden werkelijk 
op iedere werkdag aan 't werk waren, 
maar dat dit de normale toestand moest. 
zijn; 

Overwegende dat, daar artikel 1, ali
nea 2, van de op 28 September 1931 sa
mengeordende wetten, de toepassing van 
de wet niet doet afhangen van het getal 
aan · het werk gestelde werklieden, de 
woorden « gewoonlijk te werk stelt >> in 
die wetten dezelfde betekenis niet kun
nen hebben; 

Dat de wetgever in werkelijkheid, 
hoewel bij een amendenient niet heeft. 
aangenomen, hetwelk de toepassing van 
de wet hieraan onderwierp dat ten min
ste een werkman gedurende zestig achter-
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eenvolgende dagen zou worden te werk 
gesteld, niettemin heeft willen bepalen, 
- en zijn wil heeft geuit door de woor-
den cc gewoonlijk te werk stelt >> - dat al 
de werkdagen in de loop van een jaar 
slecbts samengeteld konden worden, in
dien zij door dezelfde bedrijvigbeid van 
de werkgever met elkaar verbonden wa
ren, en niet indien zekere van die werk
dagen slecbts aan een verscbillende en 
!outer toevallige arbeid gebezigd waren; 

Waaruit volgt dat door op de enige 
grond der bescbouwingen welke bet ver
meldt te beslissen, dat de onderneming 
van Pierre De Scbepper, in 1947 onder toe
passing valt van alinea 2 van artikel 1 
van de door koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1931 samengeordende wetten, bet 
bestreden vonnis die wetsbepaling bee:i't 
gescbonden ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis behalve voor zoveel bet over 
de ontvankelijkbeid van het boger beroep 
en over de wraking van de getuigen uit
spraak doet; beveelt dat onderbavig ar
rest zal overgescbreven worden in de re
gisters van de Recbtbank van· eerste aan
leg te Oudenaarde en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegster tot de kosten; ver
wijst de zaak aldus beperkt naar de 
Recbtbank van eerste aanleg te Gent, in 
boger beroep uitspraak doende. 

5 Juni 1952. - 16 kamer. - Voorzitter 
en verslaggever, H. Bail, raadsbeer waar
nemend voorzitter. - GeUjlclttidende oon
ol·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Veldekens. 

l e KAMER. - 5 Juni 1952 

1° OVEREENKOMST. - VERHURING VAN 
MATERIEEL. - MATERIEEL BESTEMD TOT HET 
Ul'l"VOEREN VAN MlLITAIRE WERKEN VOOR DE 

- VIJAND. - 0NGEOORLOOFD VOORWERP. 
2° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. 

VERONDERSTELT DA'l' DE GEVORDERDE ZAAK DE
ZELFDE WEZE. 

3° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
TuSSENVONNIS. - DAT GEEN ENKELE DEFI
NITIEVE BESLISSING OMTRENT EEN BETWIST 

(1) Raadpl. verbr., 1 Februari 1951 (Arr. 
Ve1·b1·., 1951, biz. 303; B1tll. en PAsiC., 1951, l, 
359); Rev. m·it. ju1". belge, nota onderaan een 
arrest door bet Hof van beroep te Gent op 
16 Mei 1947 uitgesproken, biz. 193; Rev. t1"i'm. 
d1"oit civil, 1949, biz. 91, n' 30. 

PUNT INHOUDT. - VONNIS OAT GEEN GEZAG 
VAN GEWIJSDE HEEFT. 

1 o De overeenlcomst tot het verhtwen van 
mateTieel, bij weten van de partijen be
sterna tot het uitvoer·en van miUta·ire 
werlcen voor de v·ijnnd, heeft een onge
oodoofd voorwerp wnarop geen_ vorde
ring lean wonlen gesteund (1). (Burg. 
Wetb., art. 6, 1131 en 1133.) 

2° De exoeptie vnn het gewijsde ver·on
der·stelt oncler meer dat de gevorclerde 
zaalc dezelfde weze nls degene door een 
vo1·ige besUssvng toegestnan of afgewe
zen. (Burg. Wetb., art. 1351.) 

3° Een tttssenvonnis, dat geen enlcele de
finitieve beslissing omtrent een betwist 
pnnt inhottdt, heett geen gezng van 
gewijsde nnar de betelcenis .van die ter
men in cle nrtilcelen 1350 en .1351 van 
het BnrgerUjlc Wetboelc (2). 

(HOOGHE, T. DIENST VAN HET SEKWES'l"ER, BE
HEERDER DEH GOEDEREN VAN VANDEVELDE EN 
PROVOST.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
anest, op 25 Maart 1950 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1131, 
1133 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
na vastgesteld te bebben : 1° dat Pro
vost en Vandevelde, in boedariigheid van 
aannemers, op bet vliegveld te Mo01·sele 
voor rekening van de bezetter werken 
nitgevoerd bebben en daartoe Decau
villesporen en bijborigbeclen, welke aan 
aanlegster in verbreking, toen in staat 
van faillissement, toebeboorden, gebruikt 
hebben; 2° dat de door Provost en 
Vandevelde ondernomen wer ken onder 
toepassing van artikel 115 van bet 
Strafwetboek vielen ; 3° dat de curator 
van het faillissement van aanlegster de 
bestemming kende van bet materieel dat 
llij aan de aannemers in buur gaf, het be
streden arrest de eisen van aanlegster 
onontvankelijk verklaart, bellalve daar 
waar zij tot betaling strekten van de 
som van 27.552,20 frank, waartoe Van
develde door het vonnis del. 19 Juni 
1943 definitief veroordeelcl werd, en door
dat llet bestreden arrest, om zijn beslis
sing te reclltvaardigen, beslist beeft dat 
llet feit, dat bet de beroepene niet is docb 
baar curator die de verlluring van het ma
terieel lleeft toegestaan, niets verandert 

(2) Verbr. Fr., 28 Mei 1948 (Bull. arr-ets cou1· 
de cassation de F1"ance, ch. civ., 1948, blz. 572). 
Over bet begrip definitieve beslissing, raadpl. 
verbr., 30 Januari 1947 (A,.,.. Verbr., 1947, 
biz. 22; Bull. en PAsrc., 1947, I, 29, en nota 1), 


