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TOT UITKERING VAN JAARG'ELD VOOR ZIJN 
ONDERHOUD. - BEWIJS VAN GESLACHTE
LIJKE OMGANG GEDURENDE DE WETTELIJKE 
TIJD DER BEVRUCHTING. - GESOHRIFT VAN 
DE VERWEERDER. - REOHTER OVER DE GROND 
DIT GESOHRIFT ALS EEN BEKENTENIS VERKLA
REND. - GEMOTIVEERDE VERKLARING MET DE 
BEWOORDINGEN VAN HE'£ GESOHRIFT VERENIG
BAAR. - SOUVEREINE INTERPRETATIE. 

2o BEWI.JS.- BURGERLIJKE ZAKEN.- BE
KENTENIS. - BEKENNER BEWEREND DAT ZIJN 

;)1EKENTENIS RET GEVOLG IS VAN EEN VERGIS
SING OF DAl' Zl,J HEM DOOR BEDROG WERD 
AFGEDWONGEN. - AFWIJZING DEZER BE WE
iRING. - AFWIJZING OP VER~IOEDENS GE
GROND. - REOHTER DUSDOENDE RET BEWIJS 
DOOR VERMOEDENS NIET IN DE PLAATSSTEL

, LEND VAN RET BEWIJS DOOR BEKENTENIS. 

1 o Is souverein de beslissing van de t·ech
ter over de grand dat een geschrift van 
de verweet·der in een op artikel 340b 
gegronde vordering ingeroepen d·ient te 
worden verklaanl als zijnde een beken
tenis van geslachtelijken orngnng rnet 
de rnoedet· vnn het kind gedm·en(le de 
wettelijlce Ujd der bevrnchting, wan
neer d·ie interpretatie gernotiveerd en 
met de bewoordingen van het geschrift 
verenig banr is. 

2o De t·echter · d·ie op grand van vet·moe
dens de bewet'ing atwijst van de beken

, ni:w alsdnt zijn belcentenis het gevolg 
ener vergissing of hern door bedrog at
gedwongen is geweest, stelt zo, wat be
trett het belcend feit een bewijs door 
vermoedens niet in de plaats ·van een 
bmv'ijs bij bekentenis. 

(STERCK, T. VERSTRAETEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 November 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

VERBR., 1953. - 1 , 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 312, 340b, meer bepaald 1 o, 
340c, 1319, 1320 en 1322 van het Burger-' 
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest de door verweerster in haar persoon
lijke naam en als moeder en beheerster 
van haar minderjarig kind ingestelde vor
deringen gesteund op bovenvermelde arti
kelen 340b en 340c, principieel gegrond 
verklaart, zich steunende op een brief 
dd. 2 September 1948, die eiser haar heeft 
toegestuurd, en waarvan het de draag" 
kracht miskent, dan wanneer de erken
ning, door ·eiser dat hij met verweerster 
geclurende het wettelijke tijdperk der be
vruchting in gemeenschap zou geleefd 
hebben, uit deze brief niet blijkt, zodat 
die brief niet als een erkenning in de zin 
van gezegd artikel 340b kan worden aan
gezien, en, de rechters over de grand dan 
ook in strijd met de wet de geslachtelijke 
omgang, die gedurende de wettelijke pe
riode tussen partijen zou hebben bestaan, 
nit vermoedens hebben afgeleid : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest oordeelt dat « de brief van 2 Sep
tember 1948 voor geen andere verklaring 
vatbaar is dan als zijnde een bekentenis 
van appellant dat geintimeerde door hem 
van het verwachte kind bezwangerd werd, 
en van de daartoe nodige geslachtelijke 
omgang tijdens de wettelijke tijd der be
vruchting >>, het, op grand van een verklac 
ring van deze brief en van de draagwijdte 
van de erin omvatte erkenning, heeft be
slist dat het bestaan van de gemeenschap 
waarin partijen gedurende het wettelijk 
tijdperk der bevruchting hebben geleefd 
en waarvan, krachtens artikel 340b van 
het Burgerlijk Wetboek, het · uitoefenen 
van de door dat artikel en door het arti
kel 340c voorziene vordering afhankelijk 
wordt gemaakt, wel degelijk door een 
van aanlegger uitgaande schriftelijke er" 
kenning bewezen werd ; 

Overwegende, enerzijds, dat die ver
klaring van gezegde brief door de rechter. 
gemotiveerd is en niet onverenigbaar is 
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met ZlJn bewoordingen; dat derhalve die 
verklaring souverein is; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest het bewijs van de gemeen
schap waarin partijen gedurende het wet
telijk tijdperk der bevruchting hebben 
geleefd uitsluitend afieidt uit de in het 
schrijven van 2 September 1948 omvatte 
erkenning; dat het immers uitdrukkelijk 
verklaart dat « deze bekentenis volstaat 
en elk ander bewijsvoering overbodig 
roaakt 11; 

Overwegende derhalve dat uit het be
streden arrest blijkt dat, in strijd met 
hetgeen in het middel wordt aangevoerd, 
de in het arrest verroelde vermoedens 
niet tot doel hebben dit bewijsmiddel in 
de plaats van de in de brief van 2 Sep
tember 194S omvatte erkenning te stellen; 
dat zij enkel door het arrest worden inge
roepen om het afwijzen te rechtvaardigen 
van het door aanlegger opgeworpen ver
weermiddel, waarbij hij zijn erkenning 
trachtte in te trekken om de reden dat 
zij het gevolg zou geweest zijn ener ver
gissing of door bedrog zou afgedwongen 
geweest zijn; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens niet kan worden aangenomen; 

Om die rediomen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot betaling ener vergoeding van 
150 frank aan verwerende partijen. 

18 September 1952. -1" kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla,qgever, H. Vander
mersch. Gelijkluidende concl·usie, 
H. Raoul Hayoit de Terroicourt. eerste 
advocaat-generaal. ___:_ Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Van Ryn. 

le KAMER. -18 September 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESCHIKKING GEGROND OP DUBBELZINNIGE BE
WEEGREDENEN. - NIET GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

Schendt het artikel 97 van de Grondwet, 
de beslissing waaTvan de beschikking 
gegrond is op beweegredenen die, we
gens hun dttbbelzinnigheid, het toezicht 
over haTe wettelijlcheid niet toela
ten (1). 

(VERDON<$:, 1'. SERNEELS.) 

ARREST. 

HET HOF- - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 I!'ebruari ·1951 door de 

(1) Verbr., 19 Juni 19~1 (Arr. Ve,·b,·., 1951, 
biz. 627; Bnll. en PAsrc., 1951, I, 724). 

werkrechtersraad van beroep te Brussel, 
kamer voor bedienden gewezen ; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing, na vast
gesteld te hebben dat eiser, gelet op de 
duur van zijn eigen concessiecontract, met 
verweerster een bediendencontract had 
gesloten voor de duur van twee maan
den, nochtans beslist, dat eiser ver
weerster voor een onbepaalde duur in 
dienst heeft genomen, zonder de beschei
den en omstandigheden te bepalen waarop 
zij zich beroept om zich tot deze conclusie 
te Iaten leiden en de bepaling van het con
tract als ongeschreven te beschouwen, zo
dat het voor het Hof onroogelijk is de 
wettelijkheid van clit besluit na te gaan, 
- onduidelijkheid der motivering, welke 
met een gebrek aan motivering gelijk
staat : · 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat verweerster als bediende 
bij aanle~ger in dienst genomen werd 

I eerst voor 1zes maanden, en daarna bij het 
verstrijkerl van deze termijn, voor twee 
maanden en dat aanlegger aan verweer
ster bevestigde dat het contract na deze 
twee maanden een einde zou nemen; dat 
de bestreden beslissing de eis van ver
weerster gegrond verklaart die strekte 
tot een schadevergoeding gelijk aan drJe 
maanden wedde wegens wegzending 'll _ _.. 

der vooropzeg; 
Overwegende dat de beslissing steunt 

op de motivering << dat de twee bediend-en
contracten met bepaalde dum-, geent op de 
bedingen 11 van het aan aanlegger toege
stane concessiecontract in werkelijkheid 
als bediendencontract met onbepaalde 
duur moeten aangezien worden, clit om de 
reden dat het duidelijk blijkt uit de be
scheiden en de orostandigheden der zaak 
dat « het inzicht van geintimeerde (bier 
aanlegger) is geweest beroepster (de be
diende, hier verweerster) in dienst te hou
den met de roogelijkheid haar weg te 
zenden op het tijdstip waarop de conces
siecontracten een einde namen, hetzij alle 
twee maanden; dat het juist is wat de 
wet heeft willen vermijden door de duur 
van de vooropzeg te bepalen 11 ; 

Overwegende dat deze motieven dubbel
zinnig zijn.; 

Dat zij inderdaad onzeker laten of de 
rechter over de grond heeft willen beslis
sen dat de twee door partijen gesloten 
bediendencontracten, ondanks hun be
woordingen, in feite een contract met on
bepaalde duur uitmaakten omdat zij ge
ent waren op een concessiecontract het
welk zelf van onbepaalde duur was, dan 
wel of hij heeft ingezien dat een be
diendencontract, wettelijk, geen contract 
met bepaalde duur kan zijn, wanneer het 



verbonden is met een concessiecontract, 
betwelk, gesloten voor een bepaalde duur, 
voor hernieuwing vatbaar is; · 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing artikel 97 van de Grondwet heeft ge
schonden; 

En overwegende dat bet dispositief be
treffende de bezoldiging van de overuren 
niet wordt bestreden; 

Wat de kosten betreft : 
Overwegende dat aanlegger besluit 

tot de verwijzing van verweerster in 
de kosten niet aileen van de aanleg in 
verbreking, maar ook van de vernietigde 
beslissing ; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechten 
op de vernietigde beslissing slechts kosten 
zijn van de aanleg v66r de rechter over 
de grand; dat bet de rechter van verwij
zing zal behoren er over uitspraak te 
doen; 

Overwegende, anderzijcls, dat aanleg
ger, om zijn voorziening ontvankelijk te 
maken, geen uitgifte van deze beslissing 
heeft moeten lichten; dat hij bet afschrift 
Qat hem door verweerster werd betekencl 
bi~ zijn voorziening heeft gevoegcl; 

Om die redenen, ·verbreekt de bestreden 
beslissing voor zover zij aanlegger ver
oordeelt tot betaling van 10.500 frank ver
meerdercl met de gerecbtelijke interesten 
eu de drie vierden van de kosten van 
bei<'l~ aanleggen; beveelt dat onderbavig 
arred; zal worden overgescbreven in de 
registers van de werkrecbtersraacl van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
ten dele vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster tot de kosten van de 
aanleg in verbreking; verwijst de alzo be
perkte zaak naar de werkrecbtersraacl 
van beroep te Antwerpen, kamer voor be
dienden. 

18 September 1952. - 1" kamer. -Yom·
zitter. - H. Bail, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Yerslaggeve··r, H. de Clip
pele. - Gelijklnidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal.- Pleiters, HH. Van Leyn
seele en Demeur. 

2" KAMER.- 22 September 1952 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
HoGER BEROEP rNGES'l'ELD DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE, - DRAAGWI.TD'l'E, 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAXEN. - MID DEL DOOR DE BEKLAAGilE 

(1) Verbr., 10 Maart 1952 (1i1'1'. T'erbr., 
1952, biz. 370; Bull. en PAsrc., 1952, I, 422, en 
nota 3). 

(2) Verbr., 31 Januari 1949 (Arr. Yerbr., 
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HIERUIT AFGELEIO DAT ZIJN HOGER BEROEP 
TEN ONRECHTE 0NON1'VANKELIJX IS VERKLAARD 
GEWEEST.- BESLISSING OVER DE GROND DOOR 
RET HOGER BEROICP VAN RET OPENBAAR MI-· 
NISTERIE WE'ITELIJK GERECHTVAARDIGD. -
MIDDEL ZONDER BELANG. - 0NONTVANKELIJK
HEID. 

3° TAAL (GEBRUIK VAN DE FRANSE 
OF NEDE:RLANDSE TAAL). - HoGER 
BEROEP. - BEROEPSAX'l'E OPGESTELD IN DE 
l'AAL VAN DE BEROEPENE BESLISSING. - WET
TIGHEID. 

1° Het hager beroep van het openbaat· mi
nistm·ie onderwerpt de publieke vm·de
ring in gans haar omvang te1· kennis
nemin,q van de t·echtm- in ho,qer be
roep (1). 

2° Is tve,qens gebrek aan belan,q niet ont
vanlcelijlc het door de beklaa,qde tot sta
·ving zijne1· voorZ'iening tegen de beslis
s·ing ove·r de pttblieke vordering aange
voe1'd middel hieruit afgeleid dat zijn 
hager beroep onontvanlcelijk is ver
lclaard geweest, dan wanneer, vermits 
het hager bet·oep van het openbaar mi
nisterie de pnbUeke vorde1·ing in gans 
haar omvang te1· lcennisneming van het 
hot van beroep heeft onderworpen, de 
in,qeroepen onwettelijlcheid ,qeen schade 
aan de belclaa,qde heeft lcnnnen berolc
lcenen (2). 

3° Is t·egelmatig de beroepsalcte opge
rnaalct in de taal waar·in de beroepene 
beslissin,q werd op,qesteld (3). (Wet van 
15 Juni 1935, art. 24.) 

(VAN HAL, 'f. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 7 Maart 1952 door bet Militair 
Gerecbtsbof gewezen; 

Over bet midclel : scbencling van arti
kel 24 van de wet van 15 Juni 1935 op bet 
gebruik der talen in gerecbtszaken, en van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat : 
eerste onclerdeel, bet bestreden arrest aan
leggers in de Nederlanclse taal opgemaak
te akte van beroep, nietig verklaart welke 
gericht was tegen de bescbikkingen van 
bet vonnis waarbij in de Franse taal over 
de publieke vorclering recbt werd geclaan 
en tegen die waarbij in de Neder
landse taal over de burgerlijke vorde
ring recbt wercl geclaan, clan wanneer 
v66r alle gerechten in boger beroep voo1· 
de recbtspleging de taal gebruikt wordt 

1 waarin de bestreclen beslissing is ge-

1949, biz. 88; Bttll. en PAsrc., 1949, I, 98, en 
nota 3). 

(3) Verbr., 29 November 1948 (Bull. en 
PASIC., 1948, I, 683); 2 Mei 1949 (Arr. T'erbr., 
1949, biz. 288; Bull. en PASIC., 1949, I, 324). 
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steld, en dan wanneer aanlegger der
halve op geldige wijze hoger beroep inge
steld heeft tegen het vonnis waarbij over 
de burgerlijke vordering uitspraak ge
daan werd (schending van artikel 24 van 
de wet van 15 Juni 1935); tweede onder
dee!, het arrest de in het Nederlands op
gemaakte akte van beroep van de burger
lijke partij geldig verklaart, doch aanleg
gers akte van beroep vernietigt welke 
eveneens in het Nederlands was opge
maakt, dan wanneer allebeide de akten 
van beroep hetzij geldig, hetzij nietig 
dienclen te worden verklaarcl, en dan 
wanneer de te dezen aanzien in de. mo
tieven van het arrest opgerezen tegenstrij
digheid met het ontbreken van motive
ring gelijkstaat (schending van artikel 97 
van de Grondwet) :, 

Over beide onderdelen te zamen : 
Overwegende dat, in de onderstelling 

dat het bestreden arrest de akte hou
dende instelling van hoger beroep door 
a:anlegger als beklaagde tegen de over de 
publieke vordering gewezen beslissing, 
onwettelijk nietig zou hebben verklaard, 
het desniettemin vaststaat dat deze be
weerde rechtsdwaling, waarop het middel 
steunt, aanlegger geen nadeel heeft kun
nen berokkenen; dat noclltans door llet 
hoger beroep zonder voorbelloud ingesteld 
door llet openbaar ministerie de publieke 
vordering in gans haar omvang, en ge
volglijk in het belang van de beklaagde 
aan het gerecht in hoger beroep, dat ge
zegd verhaal heeft o:utvangen, ter kennis
neming werd onderworpen; dat het mid
del derhalve bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is, in zoverre het tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht is; 

Overwegende integendeel dat het bestre
den arrest, door de akte van beroep nie
tig te verklaren welke door aanlegger te
gen de door de burgerlijke partij ingestel
de vordering was gericht, aan aanlegger 
het recht ontnomen heeft om eventueel 
het bedrag te doen verlagen van de scha
devergoeding waartoe hij was veroor
deeld geweest ; 

Dat deze bPslissing hem alzo nadeel kan 
berokkenen ; 

Overwegende dat het op de vordering 
der burgerlijke partij gewezen vonnis 
a quo in het Nederlands was gesteld, wes
halve de akte van beroep, uit kracht van 
artikel 24 van de wet van 15 .Juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
wettelijl( in het Nederlands is opgemaakt 
geweest; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden ar
rest door de akte, houdende instelling van 
hoger beroep tegen de over de vordering 
der burgerlijke partij gewezen beslissing, 
nietig te verklaren dewijl zij in de Ne
derlandse taal werd opgemaakt, artikel 24 

van de wet van 15 Juni 1935 geschonden 
heeft; 

Over het tweede middel : schendin~,?; van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest geen antwoord verstrekt 
heeft op het bij conclusies door de be
klaagde opgeworpen middel waarbij het 
militair gerechtshof werd verzocht zijn 
uitspraak te schorsen « totdat over het 
door de beklaagde tot de desbevoegde mi
nister gerichte verzoekschrift een eindbe-
slissing zou zijn getroffen geweest >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door aan aanlegger « die niet eens 
als onder-rekenplichtige kan worden be
schouwd >> de hoedanigheid van reken
plichtige over rijksgelden of goederen te 
ontzeggen, op gepaste wijze het middel 
heeft beantwoord waarop aanlegger steun
de om te verzoeken dat de beslissing over 
de telastlegging van verduistering van 
rijksgoederen en -gelden zou worden ge
schorst, totdat de desbevoegde minister 
uitspraak hebbe gedaan over het verzoek
schrift dat de belanghebbende tot hem ge1 
richt had op grondslag van artikel 6 v:>l 
het koninklijk besluit van 6 Decem·Jer 
1853, bij welke bepaling het enkel aan 
« een rekenplichtige wordt veroorloofd in 
de daarin nader omschreven omstandig- · 
heden een beroep te doen op de minister >> ; 

Dat het middel dus feitelijke grondslr-6 
mist; 

En overwegende, voor het overig~; wat 
de op de publieke vordering gewezen be
slissing betreft, dat de substantii'He of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straffen overeenkomstig de 
wet zijn; 

Om f!ie redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak heeft gedaan over de vordering 
der burgerlijke partij ; verwerpt de voor
ziening in zover zij teg·en de publieke 
vordering gericht is ; veroordeelt ver
weerder tot de helft der kosten ; veroor
deelt aanlegger tot de wederhelft ; beveelt 
clat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het militair ge
rechtshof en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het militair ge
rechtshof, anders samengesteld. 

22 September 1952. - 2" kamer. - l'om·
zittm·, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - l'erslaggever, H. van Beirs. 
- Geli.ilclttidende oonolttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 
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2" KAMER.- 22 September 1952 

1o RECHTEN DER VERDEDIGING. -
81'RAFZAKEN. - EERS1'E RECHTER DE· OM
SCHRIJVING VAN HET MISDRIJF HEllllENDE OE
WIJZIOD EN DE VERDACHTE VRIJGESPROKEN. 
- HOGER llEROEP VAN HET OPENllAAR MINIS
TERIE. - REOHTER IN HOGER BEROEP BE
KLAAGDE OP GROND VAN DE OOHSPRONKELIJKE 
OMSOHRIJVING VAN HET MISDHIJF VEROORDE
LEND. - BEKLAAODE NIET VERWITTIOD. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECH1'EN DER VERDE
DIGING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoRDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET INOE
WILLIGD. - GEBREK AAN AN'l'WOORD OP DE 
CONCLUSIES. - NIET OEMOTIVEERDE BESLIS

SING. 

1 o Schendt de ·rechten de1· vm·dediging 
niet de 1·echte1· over de grand die op het 
hager beroep van het openbaar ministe
rie tegen ene beslissing van ·vrijsp1·aak, 
de belclaagde zonder hem er van te ver-

. witUgen veroordeelt ~tit hootde van het 
h ~m telastgelegd feit op grond van de 
er- aan door de dagvaarding gegeven 
omschrijving en niet op g·rond van· de· 
er aan door de eerste rechte1· gegeven 
omschl'ijving. 

2" Is niet gemotiveerd het vonnis dat de 
v~nle·rin_Q' van de b·nrqerl-ijlce partij at
wiist zonder de door deze partij in re
gelmatige conclusies voorgedragen mid
delen te beantwoorden (1). (Grondwet,. 
art. 97.) 

(VANDE WIELE, T. OASTIN.) 

ARREST. 

HE'L' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi; 

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

Over het 'middel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van de rechten 
der verdediging, doordat het bestreden 
vonnis ten laste van aanlegger een veroor
deling wegens inbreuk op de bepalingen 
van artikel 36, 1°, van de Wegcode heeft 
uitgesproken, zonder hem van de wijzi
ging van de omschrijving te verwittigen, 
dan wanneer de eerste rechter aanlegger 
vrijgesproken had van inbreuk op arti
kei 39 van voormelde Code, na hem uitge
nodigd te hebben zich ten aanzien van 
ueze bepaling te verdedigen die in de 
plaats werd gesteld van die van artikel 36, 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
21 April 1952 (Bull. en PAsrc., 1952, I, 520). 

1 o, welke de dagvaarding van het open
baar ministerie vermeldde : 

Overwe~~:ende dat de feiten welke door 
de dagvaarding van het openbaar minis
terie aan de rechtbank van Dolitie onder
worpen werden door het door de pro
ourem· des Konings ingestelde hoger be
roep aanhangig werden gemaakt hij de 
correctionele rechtbank ; dat het derhalve 
aan het gerecht in boger beroep behoorde 
aan cleze feiten hun wettelijke omschrij
ving te geven; dat aanlegger, die door de 
aanvankelijke dagvaarding was verwit
tigd geweest, zich dus evengoed kon ver
dedigen ten aanzien van de door hetzPlve 
aan de feiten gegeven omschrijving als 
omtrent die welke door de eerste rechter 
werd gegeven; 
· Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantH:He of 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering der burgerlijke 
partij Marcel Castin gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel in
roept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

III. In zover de voorziening ~rericht 
is tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van aanlegger, als burgerlijke par
tij tegen Castin : 

Over het middel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis geen enkel der argumenten 
beantwoord heeft welke in aanleggers 
conclnsies werden naar voren gebracht en 
waardoor hij, in burgerlijk opzicht, de 
bevestiging nastreefde van de door de eer
ste rechter ten laste van Castin uitgespro
ken ve1;oordeling; doordat 'het vonnis dus 
niet wettelijk met redenen is omkleed : 

Overwegende dat aanlegger bij regel
matig voor de correctionele rechtbank ge
nomen conclusies juridische en feitelijke 
beschouwingen had doen gelden, waaruit 
hij, naar hij beweerde, het bewijs afleidde 
van de aan uastin aangerekende inbreuk ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
door zich te beperken tot het verll:laren 
dat de eerste rechter ten onrechte Castin 
veroordeeld heeft, zonder op aanleggers 
conclusies enig antwoord te verstrekken, 
zijn beslissing niet wettelijk met redenen 
omkleed heeft en de in het middel aange
duide wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel voor zoveel het 
over de vordering van de burgerlijke par
tij Vande Wiele tegen Castin uitspraak 
heeft gedaan; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi en dat melding er van 
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zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elk der partijen tot de helft der 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdend in hoger beroep. 

22 September 1952. - 2e kamer.- Voor
zitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslagyever, H. Anciaux 
de Faveaux. - Gelijktuidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

2e KAMER. - 22 September 1952 

GEESTRIJKE DRANKEN. -lNBREUK OP 
ARTIKEL 2 VAN DE WET OP RET m:un;M VAN 
DE ALCOHOL.- REGELMATIG PROCES-VERBAAL, 
DE AANWEZIGHEID IN EEN DRANKSLIJTERIJ 
VASTSTELLEND VAN EENE FLES IrEVATTENDE EEN 
GEDIS1'ILL'EERDE ALCOHOLHOUDENDE DRANK. 
:- ARREST VAN VRIJSPRAAK HIEROP GE
GROND DAT UIT DE VASTSTELLINGEN VAN DE 
VERBALISAN'l'EN NIE1' BLIJICr DAT RET ALCO· 
HOLGEHALTE VAN DE DRANK DE BIJ ARTI
KEL 3, PARAGBAAF 2, VAN DE WE'f VAN 29 AU
GUSTUS 1919 VEROORLOOFDE VERROUDING 
OVERSCHREED. - SCHENDING VAN RET AAN 
RET PROCES-VERBAAL VERSCRULDIGD GEWOF. 

Mislcent het yeloot verschuldigd aan het 
proces-ve1·baa.l van de a.ccijnzenbedien
den waarbij de aanwezigheid in een 
drankslijterij van ene ttes bevattende 
een rJedistWee1·de alooholhondende 
dmnk we1·d vastgesteld, het a1·rest dat 
de slijter vrijspreelct op y1·ond van de 
verkla1'iny dat ·nU de vaststelUn.qen van 
de ve1·balisanten niet bUjlct dat het al
coholgehalte van de drank de bij arti
lcel 3, pa1·agraat :2, van de wet van 
29 Augustus 1919 ve·roorloofde verhou
ding overschreed (1). (Wet van 29 Au
gustus 1919, art. 10; wet van 26 Augus
tus 1822, art. 239.) 

(BELGISCHE STAAT; MINISTERIE VAN FlNANCit;N, 
T. DUBOIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de vrijspraak, welke 
verweerder Dubois, vervolgd wegens het 
voorhanden hebben van dranken met gee 
distilleerde alcohol, genoten heeft, twee 
verschillende feiten betrett : 1 o het onder 
zich hebben van een ledige fles sporen van 
Kummel vertonende en 2° het onder zich 

(I) Verbr., 31 Mei en 14 Juni 1948 (Arr. 
V e1·br., blz. 299 en 330 ; Bull. en P ASIC., 1948, 
I, 346 en ~85). 

hebben van een karaf bevattende 50 cen
tiliter van een drank << soort kriekenli
keur >>: 

Overwegende dat de voorziening zoals 
bepaald door de memorie van het vervol
gende beheer, de vrijspraak slechts be
strijdt voor zoveel zij ten aanzien van 
het tweede feit uitgesproken werd; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 239 van 
de algemene wet van 26 Augustus 1822, 
2, 3, 10, 11, 12 en 14 van de wet van 
29 Augutus 1919 op het regiem van de 
alcohol, gewijzigd bij artikel 2 van de be
sluitwet van 14 November 1939, doordat 
het bestreden arrest de beklaagde vrijge
sproken heett om reden .dat uit de door 
de verbalisanten gedane vaststellingen 
niet blijkt dat het alcoholgehalte van df 
bij verdachte gevonden drank de bij arti
kel 3, paragraaf 2, van de wet van 29 Au
gustus 1919 veroorloofde verhouding ovr•r
schreed · 
Over~egende dat om de vrijspraak te 

motiveren wat betreft het bezit van dt 
drank << soort kriekenlikeur )), het bestrB
clen arrest inroept dat << uit de do01~, de 
verbalisanten gedane vaststellingen uiet 
blijkt dat het alcoholgehalte van deze 
drank de bij artikel 3, paragraaf 2, van 
de wet van 29 Augustus 1919 veroorloofde 
verhouding overschreed >> ; . , 

Overwegende dat cleze reden het geloGf 
miskent clat dient gehecht aan het ~ro
ces-verbaal der agenten, die beweren vast
gesteld te hebben dat de vloeistof een 
<< uit gedistilleerde alcohol samengestelde J) 

drank was; 
Overwegende dat het door de bestreden 

beslissing ingeroepen artikel 3, para
graaf 2, van de wet van 29 Augustus 1919, 
slechts toepasselijk is op de producten der 
alcoholgisting van natuurlijke vruchten
sappen en niet 011 dranken bevattende ge
distilleerde alcohol ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest voor zoveel het verweerder 
vrijspreekt van het tweede te zijnen laste 
gelegd feit, zijnde het bezit van 50 centi
liter drank << soort kriekenlikeur >l ; zegt 
dat onderhavig arres.t zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
cleelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de alzo beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

22 September 1952. - 2e kamer. ~ Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslagqever, B. Demou
lin. - Geli.ikluidende conclu.sie, H. Roger 
Janssens de Bistlwven, advocaat-gene
raal. 



2" KAMER.- 22 September 1952 
GENEESKUNDE. ~ ORDE DER GENEESHE

REN. - PROVINCIALE RADEN. - RAAD Z,ETE
L]l:ND ONDER VOORZITTERSCHAP VAN DE ONDER
VOORZI1"l'ER. - BESLISSING DOOR DE VOOR
ZITl'ER EN NIET DOOR DE ONDERVOORZITTER 
GETEKEND. - NIETIGHEID. 

Is 'nietig de beslissing gewezen doot· de 
pt·ovinciale 1·aad van de Orde der ge
neesheren onder voo1·zUterschap van de 
ondervoorzitter die de geldig belette 
vobrzitter verving, wanneet· zi.i door de 
voorzittet· werd getelcend en niet door 
de ondervoot·zitter die gezeteld heett. 
(Wet van 25 .Juli 1938, art. 19; konink
lijk besluit van 23 Mei 1939, art. 20 en 
23.) 

(SPIRLET, T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 October 1951 door de 
gemengde raad van beroep van de Orde 
der geneesheren met het Frans als voer
ta .ll gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 3, eerste lid, 4, 6, eerste 
lid, 9, eerste lid, 11, 12, eerste lid, 15, 19 
en 23 van de wet van 25 Juli 1938 tot op
l"ichting van een Orde der geneesheren, 
1•an de artikelen 20, 23, 24, eerste lid, 25, 
128, 130 en 132 van het koninklijk besluit 
van 23 Mei 1939 tot regeling van de toe
passing dezer wet, en van artikel 1317 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat de 
bestreden beslissing, de ten laste van 
aanlegger in verbreking op 8 Mei 1951 
door de raad van de Orde der genees
heren (raad van Brabant) gewezen beslis
sing bevestigt, dan wanneer gezegde be
slissing door « de voorzitter, dokter 
Loicq ll getekend is, alhoewel hij in de 
zaak niet gezeteld had, v~rmits zij behan
deld geweest is in vergadering voorgeze
ten door' « dokter Gobeaux, ondervoorzit
ter, die de geldig' belette voorzitter ver
ving ll, dan wanneer een beslissing van de 
raad van de Orde der geneesheren, om gel
dig te zijn, door de voorzitter (of de on
dervoorzitter) die werkelijk gezeteld heeft, 
moet gewezen worden; dat een beslissing 
tegen deze regel uitgesproken geen enkele 
waarde kan hebben en dat in onderhavig 
geval de gemengde raad van beroep dus 
deze nietigheid slechts mocht vaststellen 
en de uitspraak a q~to vernietigen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de op 8 Mei 1951 door de provinciafe 
raad van Brabant van de Orde der genees
heren gewezen uitspraak heeft bevestigd, 
in zover zij op aanlegger een tuchtmaat
regel van drie maand schorsing toegepast 
had· 
O~erwegende dat nit de uitgifte van 
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deze uitspraak blijkt dat zij gewezen 
werd onder het voorzitterschap van dok· 
ter Gobeaux, ondervoorzitter die de gel
dig belette voorzitter verving en dat zij 
door dokter R. Loicq, voorzitter, getekend 
wei·d· 
Ov~rwegende dat, luidens artikel 19 

van de wet van 25 .Juli 1938, de beraad
slagingen van de raden der Orde, van de 
hoge raad en van de gemengde raden van 
beroep in een verslagregister worden op
genomen en door de voorzitter en de se
cretaris ondertekend ; 

Overwegende dat, indien artikel 20 van 
het koninklijk besluit van 23 Mei 1939 de 
voorzitter van de provinciale raad der 
Orde ermede belast de vergaderingen voor 
te zitten en de notulen te tekenen, arti
kel 23 van hetzelfde koninklijk besluit be
schikt dat de ondervoorzitter de geldig 
verhinderde voorzitter vervangt en dat 
hij, in dit geval, dezelfde voorrechten ge
niet en dezelfde macht heeft; 

Overwegende dat de bij deze wetsbe
palingen voorziene handtekeningen be
stemd zijn om aan de notulen de waar
borg van de echtheid te verzekeren; 

Overwegende dat, clienvolgens, in on
derhavig geval, het proces-verbaal van de 
uitspraak van 8 Mei 1951, behoudens wet
telijk vastgesteld belet, door de onder
voorzitter die de debatten had geleid en 
aan het uitspreken van bedoelcle uitspraak 
deel had genomen, had dienen te wor
den onclertekend; dat bij gebrek aan 
hancltekening van deze laatste, de hand
tekening van de voorzitter die in de zaak 
niet gezeteld had, aan het proces--yerb'!-al 
het vereiste karakter van echthe1d met 
kon verlenen en het bewijs van zijn in
houd niet kon opleveren; dat, dienvol
gens, de uitspraak welke gezeg~ proces
verbaal inhoudt, niet als wetteliJk gewe
zen kan aangezien worden ; 

Overwegende dat de bestreden b~slis
sing, door deze uitspraak te .. ~evestigen, 
zich de nietigheid heeft toegemgend wel
ke deze aankleefde en dienvolgens de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de ~estreden 
beslissing; beveelt dat onderhav1g '!-rrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de gemengde raad van beroep der 
Orde van de geneesheren met het Frans 
als voertaal en dat melding er van ~al 
gedaan worden op de kant van de verme
tigde beslissing ; veroordeelt verweerders 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
gemengde raad van beroep van de Orde 
der geneesheren met het Frans als voer
taal, anders samengesteld. 

22 September 1952. - 2" learner. - Voor
zitter, H. Gh·oul, raadsheer waarneii_tend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Ancmux 
de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, 



H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER.- 22 September 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN VEROORDELING. - BESLUITEN VAN DE 
BEKLAAGDE. - TEGENSTRIJDIG EN NIET TER 
ZAKE DIENEND ANTWOORD. - GEBREK AAN 
BEWEEGREDENEN. 

Is niet wettelijlc gemotiveerd het arrest 
van veroordeling dat slechts doo1· tegen
strijdige en niet ter zalce dienende be
weegredenen de conclttsies van de be
Tclaagcle beantwoordt (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(MOUSSIAUX, T. BOVY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Febrnari 1952 door het Hof 
van beroep te I..uik gewezen; 

A. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de over de pnblieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Bnrgerlijk Wet
boek, 162, 200, 201, 204 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest, 1° op strafgebied nit
spraak doende tegen aanlegger, enerzijds, 
beslist· dat de door de eerster rechter 
vaststaand verklaarde betichtingen be
wezen zijn gebleven en, tegen Renson, an
derzijds, insgelijks het vonnis bevestigt 
doch om redenen gegrond op artikel 54 
van de Wegcode; 2° rip bnrgerlijk gebied 
nitspraak doende, het aansprakelijkheids
aandeel van aanlegger, door de rechtbank 
op een derde geschat, op drie vierde be
paalt, en de aansprakelijkheid van Ren
son door de rechtbank op twee derde ge
raamd op een vierde brengt, dan wanneer 
de rechters over de grond aanlegger met 
medebeklaagde Renson hebben verward en 
nitspraak gedaan hebben alsof aanlegger 
vervolgd werd en door de eerste rechter 
veroordeeld was geweest nit hoofde van 
de tegen Renson ingebrachte telastleggin
gen, waarnit volgt dat het bestreden ar
rest, 1 o gegrond is op motieven die tegen
strijdig zijn en onverenigbaar met de 
tekst van de telastleggingen opgenomen 
in het inleidend gedeelte van de beslis
sing; 2° het geloof heeft geschonden dat 
dient gehecht aan de andere akten van 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 Januari 1950 (B•tll. en PASIC., 1950, I, 297)-; 
5 Maart 1951 .(ibid., 1951, I, 439). 
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de rechtspleging waarin de telastleggin
gen zijn vervat en de omvang van de aan
hangigmaking bij de rechters over de 
grond wordt bepaald (beschikking van 
wijzing, dagvaarding, vonnis a qtta en 
akten van hoger beroep) ; 3° eindelijk geen 
gepast antwoord heeft verstrekt op de 
conclnsies waarbij aanlegger, onder meer, 
tegen de telastlegging van inbrenk op ar
tikel 54 van de W egcode opkwam : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich toe beperkt, aangaande aanlegger, 
vast te stellen « dat de door de, eerste 
rechter vaststaand verklaarde telastleg
gingen bewezen zijn gebleven door het 
in hoger beroep gedaan onderzoek » en 
door « te dien opzichte de oordeelkundige 
beschonwingen van het beroepen vonnis 
over te nemen ll ; 

Overwegende dat het vonnis de op 
strafgebied tegen aanlegger nitgesproken 
veroordeling enkel motiveert door de be~ 
schouwingen « dat de gedraging van be- 1 
klaagde Moussiaux ook een verband van 
oorzaak tot gevolg heeft met het ongeval : 
dat deze, die uit een secundaire weg 
kwam, meer dan een meter de hoofdweg 
is opgereden, alzo de bestunrder van 'de 
vrachtwagen, die menen kon dat hij hem 
de doorgang ging afsnijden, ertoe verplich
tend zijn voertnig plotseling tot stilstand 
te brengen ... ; dat dit oprijden ... een in,1 
brenk op artikel 54 van de Wegcode uit-
maakt ll; ' 

Overwegende, anderzijds, dat de eigen 
beschonwingen van het bestreden arrest, 
betreffende de telastlegging van inbrenk 
op artikel 54 yan de Wegcode welke in de 
dagvaarding aileen tegen aanlegger wordt 
voorgebracht, luidens het arrest, niet op 
aanlegger van toepassing zijn, doch op 
een medebeschnldigde aan wie geen in
brenk op voormeld artikel 54 werd ten 
laste gelegd ; 

Overwegende dat nit deze niteenzetting 
blijkt dat het arrest de in het middel be
doelde conclnsies door tegenstrijdige en 
niet ter zake dienende motieven verkeerd 
beantwoord heeft, hetgeen met het ge
brek aan motivering gelijkstaat, en al
dns artikel 97 van de Grondwet geschon
den heeft; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de bnrgerlijke vordering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen beslis
sing de verbreking ten gevolge heeft van 
de beslissing welke op de bnrgerlijke vor
dering werd gewezen ; 

Om die rerlenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Lnik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de ltant van de vernietigde beslis-

1 
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sing: laat de kosten de Staat ten laste; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 September 1952.- 2° kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. ~ 
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 22 September 1952 

R,EDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - PARTIJ 
ALS BURGERLIJK AANSPRAKELIJK VEROOR-

.. DEE;LD EN WELKER BURGERLIJKE VORDERING 
.WERD AFGEWEZEN. ~ BESLISSING DE REGEL
MATIGE CONCLUSIES DEZER PARTIJ NIET BE
ANTWOORDEND. - GEBREK AAN BEWEEGREDE
NEN. 

I'; niet gemotiveerd het vonnis houdende 
'.,_,eroordeling van de burgerlijk aanspra
kelijke partij en atwijzin,q van haar 
bltr.gerlijke vordering zonde!" antwoord 
te verstrekken op de door haar zowel 
tegen de tegen haar gerichte vordering 
als tot staving van haar eigen vorde
ring genomen conclusies (1). 

I·(P. V. il. A. « IMPRIMERIE STAR PRESS », 

T. 'I.'OMBU.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 :M:aart 1952 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over bet enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van de arti
kelen 51, 2°, 52, 2°, 53bis en 54 van bet 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
doordat bet bestreden vonnis, wat de in
breuken op het verkeersreglement betreft, 
alleen de in het beroepen vonnis aange
duide artikelen aanmeldend, dit vonnis 
bevestigd heeft om de enige reden dat de 
tegen Baumon ingebracbte telastlegging 
bewezen is gebleven, dan wanneer aanleg
ster in bet exploot van recbtstreekse dag
vaarding van 29 November 1951 staande 
had gebouden dat de verantwoordelijk
heid voor het ongeval op verweerder 
Tombu rustte om reden dat in de Plein
straat een spoorlijn ligt en dat deze straat 
verder dan haar aansluiting met de 
Troonstraat loopt en dat verweerder die 
in de Troonstraat reed, welke geen der 
kenmerken van een hoofdweg beeft, eigen
lijk de doorgang diende vrij te Iaten 
voor de aangestelde van aanlegster, wel
ke bewijsvoering bovendien in de namens 

(1) Verbr., 22 October 1951 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 90). 

aanlegster ter zitting van de Correctio
nele Recbtbank te Brussel van 16 Fe
bruari 1952 neergelegde conclusies ber
haald werd, dooi·dat door generlei ant
woord te verstrekken op de door aanleg
ster zo in bet exploot van recbtstreekse 
dagvaarding van 29 November 1951 als in 
haar conclusies naar voren gebracbte fei
telijke middelen en recbtsmiddelen, bet 
bestreden vonnis artikel 97 van de Grand
wet gescbonden beeft en bet toezicbt van 
het -Hof op de motivering van de door de 
recbtbank gevelde beslissing onmogelijk 
heeft gemaakt : 

Overwegende dat. aanlegster bij exploot 
van 22 November 1951 verweerder recbt
streeks v66r de Recbtbank van politie te 
Brussel heeft gedagvaard; dat zij deed 

. gelden dat de verantwoordelijkbeid voor 
de aanrijding welke zich op 18 :ranuari 
1951 tussen bet voertuig van baar aange
stelde en dat van verweerder beeft voor
gedaan gebeel op laatstgenoemde rustte : 
« dat inderdaad in de Pleinstraat, weg die 
door bet voertuig van zijn aangestelde 
werd gevolgd, een spoorlijn ligt en dat 
deze straat .verder Ioopt dan baar aanslui
ting met de Troonstraat (welke verkeers
ader verweerder Baumon met zijn voer
tuig volgde) ; dat dienvolgens de gedag
vaarde (bier verweerder),. die op een weg 
reed welke geen der kenmerken van een 
hoofdweg vertoont, de doorgang voor 
Baumon diende vrij te laten ll bij toepas
sing van artikel 54 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934; 

Overwegende dat de Recbtbank van po
litie te Brussel bij vonnis van 21 J!muari 
1952 Baumon, de aangestelde van aanleg
ster, uit hoofde van inbreuk op artikel 54 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, tot een boete en tot de kosten ver
oordeelde en aanlegster burgerlijk aan
sprakelijk voor deze veroordelingen ver
klaarde; dat voormeld vonnis, recbt doen
de op de conclusies der burgerlijke par
tijen, aanlegster burgerlijk en boofdelijk 
aansprakelijk verklaarde voor de veroor
deling tot bet betalen van 1.3.610 fr. welke 
tegen Baumon ten behoeve van Tombu 
werd uitgesproken en zich anderzijds on
bevoegd verklaarde om kennis te nemen 
van de vordering tot schadevergoeding 
van aanlegster, burgerlijke partij tegen 
verweerder Tombu · 

Overwegende dat deze beslissing enkel 
gegrond is op de reden dat bet aan be
klaagde Bauman (aangestelde van aan
legster) aangerekende feit bewezen is en 
de bij artikel 54 van bet koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934 omscbreven in
brenk uitmaakt en dat bet aan de be
klaagae (bier verweerder) aangerekend 
feit niet bewezen is; 

Overwegende dat, zonder de motivering 
van de rechtstreekse dagvaarding te · be-
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antwoorden, welke ook de eerste rechter 
onbeantwoord had gelaten, de rechter in 
boger beroep zich ertoe beperkt al de be
schikkingen van het vonnis a quo te be
vestigen, door als enige reden in te roepen 
dat het aan de beklaagde Tombu aange
rekende feit niet bewezen en de eis der 
burgerlijke partij ontvankelijk, gegrond 
en behoorlijk gerechtvaarcligd was, an
derzijds nalatend zijn beslissing over de 
burgerlijke vordering van aanlegster met 
redenen te omkleden; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis niet wettelijk gemotiveerd is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het aanlegster bur
gerlijk en hoofdelijk aansprakelijk ver
klaart voor de veroordeling tot de boete 
en tot de kosten van de publieke vorde
ring welke tegen haar aangestelde uitge
sproken werd, alsmede voor de veroorde
ling tot schadevergoeding, gerechtelijke 
interesten en kosten welke ten behoeve 
van Tombu tegen haar aangestelde werd 
uitgesproken en in zover het zich onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen 
over de eis van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Imprime
rie Star Press en haar tot de kosten ver
oordeelt; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Nij
vel, zitting houdend in hoger beroep. 

22 September 1952. __:__ 2e kamer. - Voor
zitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
Gelijlcl~tidende conclusie, H. Roger .Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 September 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE VORDERING. - BESLISSING VAN ONBE
VOEGDHEID OVER DE BURGERLIJKE VORDE
RING. - BESLISSING GEGROND OP RET GEBREK 
AAN BEWIJS DER TELAS'l'LEGGINGEN. - GE
BREK AAN CONCLUSIES. - WE1'TELIJK GE
MOTIVEERD BESLISSING. 

Bij ontstentenis van conclnsies motiveert 
de rechter over de grond wettelijk, de 
besUssing waarbij hij zich onbevoegd 
verJc,laart om van de bnTgerlijke vorde
Ting lcennis te nemen door de vaststel
ling dat de telastleggingen niet bewe
zen zijn. 

(SOYEUR, T. J_.EPIED.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 Maart 1952 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over cle burgerlijke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 27, 1°, en 58, 1°, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1!}34 houdende' 
algemeen reglement op de politie van l"'· 
verkeer, doordat het bestreden vonnis 
aanlegger veroordeeld heeft om de reden 
dat hij, zich niet in het vlakke veld r·· 
vindend,. met zijn autorijtuig op de lin
kerhelft van de weg reed, da11 wanneer 
de weggebruiker zich links mag bevinden 
ten aanzien van de richting waarin hij 
zich voortbeweegt, mits de enige bij a;·
tikel 58, 1 o, van de W egcode voorgeschi~
ven verplichting na te komen, nameli]k 
het verkeer zo weinig mogelijk te binde
ren· 
O~erwegende dat het bestreden vonnis 

souverein vaststelt dat het door aanleg
ger bestuurde rijtuig, hetwelk zich niet 
in het vlakke veld bevond, merkelijk 'JP 
de linkerhelft van de weg reed en akus 
het motorrijwiel van Lepied aangereden 
heeft; dat het alzo op de bestanddelen 
van de inbreuk op artikel 27, 1 o, heeft ge
wezen; 

Overwegende dat de in het middel aan
geduide bepaling van artikel 58, 1 o, enkel 
op de stilstaande voertuigen betrekking 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende dat de uitgesproken straf 

de bij de wet voorgeschreven straf niet te 
boven gaat; dat de substanW~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering der burgerlijke 
partij Lepied gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept en dat het Hof 
er ambtshalve geen opwerpt; 

III. In zover de voorzieninl? gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van aanlegger, burgerlijke partij 
tegen Lepied : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 11 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis, waar het 
verweerder van de telastlegging van clron
kenschap vrijspreekt, nagelaten heeft uit
spraak te doen over de subsidiaire telast
legging een motorrijwiel te hebben ·be
stuurd zonder de vereiste lichamelijke 
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hoedanigheid te hebben of zonder de no
{iige kennis en bekwaamheid te bezitten 
-en doordat het vonnis in globo verklaart 
dat verweerder generlei fout heeft be
gaan, aldus llet Hof .in de· onmogelijk
heid stellend zijn controle uit te oefenen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
-er op wijst dat, in strijd met de mening 
van de eerste recllter, de gegevens van het 
{iossier niet tot het besluit kunnen leiden 
dat de motorwielrijder Lepied in staat 
van dronkenschap zou verkeerd hebben, 
nocll trouwens dat hij enige inbreuk zou 

· begaan hebben; 
Dat bet vonnis door deze bescbouwing 

rmpliciet doch duidelijk de subsidiaire te
lastlegging van inbreuk op bet in bet mid
iel aangeduide artikel 11 niet bewezen 
Iieeft verklaard; 

Dat bet eerste onderdeel van· bet mid
del feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
r~onclusies llet bestreden vonnis, door op 
J·'et onderzoek te steunen, zicll ertoe beeft 
kannen beperken de telastleggingen niet 
bewezen te verklaren en daaruit wettelijk 
af te leiden dat de correctionele recbt
bank onbevoegd was om over aanleggers 
vordering uitspraak te doen; 

Dat !let tweede onderdeel van bet mid
-del niet kan worden aangenomen; 

,.om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
-en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
Lepied. 

22 September 1952. - 2° kamer. - Voor
.zitter, H. Giroul, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Geli.jlclu.idende con
clnsie, H. Roger Janssens de Bistboven, 
advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 25 September 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS ZIJN BESCHIKKING GRONDEND OP DE 
AANVAAHDING ENER OPZEGGING. - CONCLUSIEtl 
WAARBI.J BEWEERD WORD'!' DAT DEZE AAN~ 

VAARDING AFSTAND VAN VERHURING GELDT EN 
NIETIG IS. - NIE'l' BEANTWOORDE CONOLU
SIES. - NIE'l' GEMOTIVEERD VONNIS. 

Is n·iet gemotiveerd het vonnis dat zijn 
beschilclcing grond op de aanvaarding 
door een tJachter van de hem gedane op
zegging, zonder de concl1tsies te beant
woorden waarin de pachter beweerde 
dat deze aanvaarding een atstand van 
verhuring uitmaalct en nietig is door
dat zij niet in de wettelijlce vormen 
werd vastgesteld. (Grondwet, art. 97; 
Burgerlijk Wetboek, art. 1775.) 

(DELPLANCQ, T. DEPREZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 18 Januari 1950 in boger beroep 
gewezen door de Recbtbank van eerste 
aanleg te Bergen ; 

·Over !let eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis niet kan worden aange
zien als wettelijk met redenen omkleed, 
naardien !let geen antwoord heeft ver
strekt op bet middel door aanlegger bij 
conclusies afgeleid bieruit dat << de eerste 
rechter nagelaten heeft vast te stellen » 
dat de tegen de concluderende aangevoer
de opzegging niet in de op straffe van nie
tigheid voorgeschreven wettelijke vormen 
werd gedaan, hetzij bij notariele akte, 
hetzij bij uitdrukkelijke afstand ten over
staan van de kantonnale magistraat; dat 
de afstand welke het vonnis a quo in aan
merking neemt deswege zonder waarde 
zou zijn », en hieruit dat « de conclude
rende niet in de bij de wet voorgescbre
ven vormen van de hem ten goede komen
de bewoning afstand beeft gedaan )) : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies v66r de rechter in boger beroep deed 
gelden dat de afstand van de verhuring, 

·welke tegen hem ingebracht werd en uit 
de aanvaarding van de hem door ver
weerder gedane opzegging afgeleid was 
geweest, zonder waarde was, dewijl zij 
niet in de wettelijke vormen werd vast
gesteld, dit wil zeggen bij een notariele 
akte of bij een uitdrukkelijke verklaring 
afgelegd ten overstaan van de kantonnale 
magistraat; . ' 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verzuimt dit middel te beantwoorden,.dan 
wanneer het evenwel zijn beslissing steunt 
op de aanvaarding, door aanlegger, van 
de hem gedane opzegging, dit wil zeggen 
op een akkoord dat de betwiste afstand 
insloot; 

Dat het bestreden vonnis aldus de in 
het middel aangeduide grondwetsbepaling 
schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi, zit
ting houdend in' hoger beroep. 

25 September 1952. -le kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Gi
roul. - Gelijlcluidende conclnsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. 
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1 o MIDDELEN TOT VERBREKING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GEGROND 
OP EEN GESCHREVEN BEVEL VAN DE MILI'fAIRE 
OVERHEID. - BEVEL NIET GEVOEGD BIJ DE 
STUKKEN VAN DE PROCEDURE EN IN DE BE
STREDEN BESLISSING NIET OPGENOMEN. -
MIDDEL FEI'L'ELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE 
DOOR EEN LATERE AKTE VERNIETIGD. - VON
NIB DAT RET AAN DE EERSTE AK'fE VERSCHUL
DIGD GELOOF NIET HEEFT KUNNEN SCHENDEN. 

1° Mist feitelijke grondslag het middel ge
grond op een geschreven bevel van de 
rnilitaire overheid, wanneer de tekst 
van dit bevel in de bestreden beslissing 
niet werd op,qenomen en bij de st~tlcken 
van ,de tJrocedure niet is gevoegd (1). 

2° Verrnits geen geloof meer verschuldigd 
is aan een alcte d·ie op geldige wijze 
dom· een latere alcte werd vernietigd, 
kan het aan het eerste dezer akten ver
schuldigd geloof niet door een vonnis 
worden geschonden. 

(BELGISCHE STAAT, T. VENNOOTSCHAP SOGECAR.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 Januari 1950 door de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 14, 
23 en 44 van de wet van 12 Mei 1927 OJ? de 
militaire opeisingen, 85, 256 en 257 van 
het koninklijk besluit van 3 Mei 1939 tot 
uitvoering van de wet van 12 Mei 1927 op 
de militaire opeisingen, doordat het be
streden vonnis, na te hebben vastgesteld : 
1 o dat het motorvoertuig van verweer
ster op 10 Mei 1940 door kapitein Pier
rard opgeeist werd; 2° dat deze te dien 
dage aan de prestatieplichtige een ont
vangbewijs op model afleverde, waarin de 
opeising als tijdelijk werd omschreven; 
3° dat het voertuig op 31 Mei 1940 in de 
handen van de vijand is gevallen, des
niettemin aanlegger heeft veroordeeld 
om aan verweerster de som van 21.000 fr., 
waarde van het in eigenclom opgeeiste 
voertuig, te betalen, om de reclenen : 
a) dat in de plaats van het eerste ont
vangbewijs van 10 Mei 1940, opgemaakt 
op model 11, er een tweede werd gesteld, 
opgemaakt op model 11, breedvoeri
ger dan het eerste doch generhande ver-

(1) Verbr., 6 Juli 1950 (Ar1·. Ve•·br., 1950, 
biz. 707; Bull. en PAsrc., 1950, I, 808); zie ook 
nota 2 onder verbr., 22 Juni 1950 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 743). 
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melding bevattende welke het mogelijk 
maakte te bepalen of het een opeising in 
gebruik dan wel in eigendomgelde; b) dat 
bij ministerieel besluit van 16 Februari 
1940 verordend werd dat, behoudens de· 
voorziene uitzoncleringen, alle motor
voertuigen welke sedert 25 Augustus 1939 
in huur werden opgeeist en op datum van 
29 Februari 1940 nog niet aangekocht wa
ren, op 1 Maart 1940 in eigendom werden 
opgeeist; c) dat de generale staf van het 
leger, 36 afcleling, op 7 Maart 1940 be
sliste dat alle nieuwe opeising·en van voer
tuigen, behoudens zekere uitzonderingen, 
voortaan in eigenclom zouden geschieclen 
d) dat de betwiste opeising niet valt bin: 
nen de categorieen der omschreven uit
zonderingen en dat zij werd verricht na:· 
dat van het Algemeen Hoofdkwartier G<c
nerale Staf, 36 a,fdeling, het bevel num
mer 11953 was uitgegaan en clat zij ge
volglijk, niettegenstaancle enige anders
luidencle vermelcling, niet anders clan in 
eigendom is kunnen verricht worden, dlJil'l 
wanneer de generale staf van het Ieger .:J) 

7 Maart 1940 besliste dat alle nieuwe op
eisingen van voertnigen, verricht door 
middel van opeisingsbevelen, model 23A, 
behouclens de voorziene uitzonderingen, 
voortaan in eigendom zouden worden ge
daan ; dan wanneer model 23A enkel op de 
opeisingen betrekking heeft welke de con,
missies voor clurencle behoeften verrich
ten, clan wanneer model 11 enkel betrek
king heeft op de opeisingen welke de mi
litaire overheid afzonderlijk verricht; 
clan wanneer de litigieuze opeising door 
kapitein Pierrard afzonderlijk verricht 
en op een ontvangbewijs model 11 
vastgesteld werd; dan wanneer het ont
vangbewijs van 12 Maart gcenszins in de 
plaats is gesteld geweest van dat van, 
10 Mei 1940, doch, insgelijks opgemaakt 
zijncle op model 11, wat. betekent dat de 
opeising tot gebrnik was geclaan geweest, 
bestemd was om door de opgave van alle 
toelichtingen betreffende het opgeeiste 
voertuig het eerste a an te vullen; 

Overwegende dat, om te beslissen clat 
de litigieuze opeising wettelijk slechts in 
eigendom is kunnen geschieden, het be
streclen vonnis steunt op het bevel nr 11953 
welk op 7 Maart 194{) door de generale 
staf, 36 afcl'eling werd uitgevaardigcl, 
uit kracht van paragraaf 1 van arti
kel 256 van het koninklijk besluit van 
3 Mei 1939, volgens welk bevel alle nieuwe 
opeisingen van voertuigen, behoudens de 
voorziene uitzoncleringen, voortaan in ei
genclom zullen worden gedaan, en op· de 
omstancligheclen dat de op 10 Mei 1940 
ten bezware van verweerster gedane op
eising, niet binnen voormelcle categorien 
van uitzonderingen valt; 

Overwegencle clat aanlegger aanvoert 
dat, in strijd met de vaststelling van de 
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rechter over de grond, het bevel nr 11953 I 
enkel betrekking had op de nieuwe opei
singen van voertuigen. verricht door mid
del van opeisingsbevelen model 23A, dit 
wil zeggen die van motorvoertuigen, ver
richt door commissien voor durende be
hoeften, en niet de afzonderlijk, door de 
legeroverheid verrichte opeisingen; 

Overwegende echter dat de tekst van 
het bevel nr 11953 van de generale staf 
van het leger ncch in de bestreden beslis
sing opgenornen, noch bij de processtuk
ken gevoegd werd; 

Dat het rniddel dienvolgens feitelijke 
,,:;rondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending van 
attikel 97 van de Grondwet, van de arti
l.';len 1317, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 256 van het koninklijk be
sluit van 3 :Mei 1939 tot uitvoerin5 van de 
wet van 12 J\IIei 1927 op de militaire op
$isingen, doordat het bestreden vonnis, 
f'oor aanlegger tot het betalen van de 
". aarde van de eigendorn van het voertuig 
te veroordelen, het geloof heeft geschon
den dat client gehecht aan de authentieke 
akte welke het ontvangbewijs uitmaakt 
dat op 10 Mei 1940 aan verweerster werd 
afgeleverd en een vaststelling van de tij
delijke opeising van het voertuig inhoudt; 

,
1
0verwegende dat het vonnis vaststelt 

dat « een tweede ontvangbewijs insgelijks 
op model 11 opgernaakt, en voorzien van 
de handtekening van dezelfde officier » in 
de plaats van het in het middel bedoelde 
ontvangbewijs gesteld werd; 

Dat uit deze vaststelling blijkt te moe
ten worden afgeleicl dat het eerste ont
vangbewijs vernietigd werd en dat des
wege daaraan geen geloof meer diende te 
worden gehecht; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

~5 September 1952. - 1• karner. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Yerslaggever, H. Smet
rijns. - Gelijlcluidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. 

1" KAMER.- 25 September 1952 

1° HOGER BEROEP. - BURGERLI.JKE ZA
KEN. - VONNIS VAN DE VREDERECHTER. -
TERMIJN VAN BEROEP. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VONNIS VAN DE VREDERECHTER. -
NIET BETWISTE ONTVANKELIJKHEID VAN RET 
HOGER BEROEP. - BESLISSING VAN DE REaH
TER IN HOGER BEROEP RET BEROEP REGELMA-

TIG IN DE VORM VERKLAREND. - VASTS'l'EL
LINGEN VAN RET VONNIS WAARUIT BLIJKT DAT 
RET HOGER BEROEP TE LAAT WERD INGES'l'ELD. 
- J\IIIDDEL OP DEZE LATE INSTELLING GEGROND. 
- ONTVANE:ELIJKHEID. 

1° De termijn om tegen de vonnissen van 
de vrederechters hoger bet·oep in te stel
len, is een maand voor de in Bel.qie wo
nende beroepers; die termijn niet vrij 
zijnde, is de verstri.jlcingsdag er in be
gt·epen (1). (Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, art. 16 en 1033.) 

2° Hoewel de ontvanlcelijlcheid van het 
hoger beroep tegen een vonnis van de 
vredeTechter v66r de t·echtm· over de 
grond niet werd betwist, is het middel 
ontvanlcelijlc dat hieruit wordt atgeleid 
dat het door de rechtbanlc van eerste 
aanleg aangenomen hoget· beroep te laat 
werd ingesteld wanneer deze late instel
ling blijlct uit de vaststellingen zelf van 
het bestreden vonnis, hetwellc het hoger 
beroep t·egelmatig in de vorm vet·lclaart 
of uit de stulclcen van de procedur~ 
waarnaar het vonnis verwijst (2). 

(PEETERS, T. VAN HECKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 November 1949 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1 van de wet van 25 Maart 
1876 inhoudende de eerste titel van het 
voorafgaande boek van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 16 en 1033 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, gewijzigd bij koninklijk besluit van 
30 Maart 1936, 1317 en 1319 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, doordat de rechtbank het op 20 Au
gustus 1949 aangetekende hoger beroep 
ontvangen heeft hetwelk ingesteld werd 
tegen een vonnis gewezen door het vrede
gerecht, welk vonnis zelf op 19 Juli 1949 
werd betekend, zonder het feit in aanmer
king te nemeil. dat de wettelijke termijn 
op 19 Augustus 1949 reeds verstreken was 
(de op de beslissing der vrederechters toe
passelijke termijn van een maand is im
mers geen vrije termijn), dan wanneer 
er generhande grond tot verlenging aan
wezig was, verrnits de 19° Augustus 1949 
noch een zon-, noch een feestdag was en 
de persoon aan wie de betekening werd 
gedaan te Brussel was gehuisvest : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 

(1) Verbr., 5 December 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 315). 

(2) Zie nota onder bovengemeld arrest (Bull. 
en PAsiC., 1952, I, 13). 
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bet betekende hoger beroep ontvangt dat 
ingesteld werd tegen een beslissing van 
de vrederechter waarbij over een vorde
ring tot buishuurverboging werd beslist; 

Dat bliikens het bestreden vonnis de be
roepen uitspraak op 19 Juli 1949, en het 
boger beroep op 20 Augustus 1949 zijn be
tekend geweest en da t de appellant (hier 
verweerder) te Brussel gehuisvest was; 

Overwegende dat de artikelen· 16 en 
1033 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, gewijzigd bij koninklijk 
besluit ur 300 van 30 Maart 1936, bepalen 
dat de termijn om tegen de vonnissen van 
de vrederechters in boger beroep te ko
men, voor de in Belgie wonende perso
nen een maand beclraagt, te rekenen van 
de betekening van het vonnis; dat de ter
mijn die in maanden gesteld is, berekend 
wordt van de zoveelste tot daags v66r de 
zoveelste, volgens de Gregoriaanse kalen
der; dat de dag van de akte die het aan
vangspunt van een termijn is daarin niet 
worclt begrepen en dat de vervaldag in 
de termijn gerekend wordt indien deze 
niet een vrije termijn is genoemd ; 

Overwegende dat uit deze wetsbepalin
gen volgt dat de 19• Juli 1949, datum van 
betekening van het vonnis en aanvangs
punt van de termijn, niet in dezelve be
grepen is, maar dat de vervaldag, dit is 
de Hl• Augustus 1949, in de termijn wordt 
gerekend, vermits deze bij artikel 16 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering niet vrije termijn genoemd 
wordt; 

Overwegende dat vaststaat dat de 
l9e Augustus 1949 nocb een Zondag, noch 
een andere wettelijke feestdag was ; 

Dat gevolglijk de betekening van bet 
hoger beroep gedaan bij akte van 20 Au
gustus 1949 te laat is verricht geweest; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door het boger beroep regelmatig naar de 
vorm te verklaren en door bet te ont
vangen, de in· bet middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die 1'edenen, verbreekt bet bestre
den vonnis; beveelt dat onderbavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
zitting houdend in hoger beroep. 

25 September 1952. -1• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne-

(1) Yerslag aan de in raad vergaderde Mi
nisters (Pasinornie; Legislation du GoU:verne
ment beige en exil, 1940-1943, blz. 23 en 24<); 
verbr.,· ~0 Mei 1946 (ArT. Verbr·., 1946, blz. 190; 
Bull. en PASIC., 1946, I, 19!J). 

mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Clipuele. GeUjkl1tidende concl!nsie. 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

1 • KAMER. - 25 September 1952 

1° OORLOG.- BESLUITWET VAN 10 JANUARI 
1941. - YERVREEMDING DIE RET GEVOLG IS 
VAN EEN ONREGELMATIGE BESLAGLEGGING DOOR 
DE VIJAND. - NIETIGHEID ZELF WANNEER DE 
VERVREEMDING DOOR DE VIJAND NlET WERD• 
VOLTROKKEN. 

2° OORLOG. - BEsLUI'l'WE'r vAN 10 JANuA'iir 
1941. ..,.,- EIGENAAR SLACHTOFFER VAN EEN 
DOOR DE VIJAND GENOMEN MAATREGEL 1~,N 

ONTHEFFING UIT HE'l' BEZIT. - YORDERING 
TOT OPEISING VAN EIGENDOM TEGEN DE JlEZIT
TER. - EIGENAAR NIET VERPLICHT AAN DE 
BEZITTER DE DOOR DEZE UITBETAALDE PRIJS· 
TERUG TE BE1'ALEN. - BEPALING WELK)i: 
NIETTEMI'N AAN DE EIGENAAR NIET TOEL,,, ;'J" 
ZICH TEN NADELE VAN EEN ANDER TE VERR~,;
KEN. 

1° Het arti.kel 2 van de beslu.itwet van. 
10 J an1tari 1941 inzalce de door de 
vijand genomen maatregelen hondende
onthejfing ·Ltit het bezit treft met nietig
heid niet alleen de verv1·eemdingen v,~,·
richt door de vijand zelf of op zijn iJ.e
vel en de eropvolgende ve1·v·reemd·ingen, 
doch ool,; nog de vervreemdingen die 
hoewel zij doM de vijand of op zijn be
vel niet weTden volvoer·d, niettemin het 
_qevolg zijn van een onregelmatige be
slagle,qging of van een ander·e maatre
gel van ontheffing uit het bezit van
wege de vijand (1). 

zo Ind-ien de e·igenaa1·, slachtotfer q;an een 
maatregel van onthejfing u'it het bezit 
vanwege de v·ijana aan de bezitter te
gen wellce h·i:i de doo1· ar·tilcel 3 van 
de besluitwet van 10 J an1tari 1941 voor
ziene vorder-1:ng tot opeising van eigen
dom instelt, de p1·ijs niet 'moet tei·~tgbe
talen wellce het opgeeiste goed aan de 
bezitter heeft gelcost, dawruit niet volgt 
dat, in de ~t'itzonde·rli:ike gevallen waar
in deze pn:js -in het bezit van de eige
naar is geraalct, hi:i niet gehonden is 
deze prijs ter'L\.Q te betalen in de mate 
waarin aldus voor hem ene vm·rijlcing 
ten nadele van een ander zou volgen (2). 

(LANCKSWEERT. T. BARUCH.) 

ARREST. 

RET HOF; ·- Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 April en op 29 November 

(2) V erslag aan de in raad vergaderde Mi
nisters (Pasinomie, Legislation du Gouverne
ment beige en exil, 194U-1943, biz. 24). 
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1950 door het Hof van' beroep te Erussel 
gewezen: 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 
10 Januari 1941 inzake de door de vijand 
genomen maatregelen houdende ontheffing 
uit het bezit, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest van 19 April 
1950, na vastgesteld te hebben dat de liti
g,ieuze verkoop overeenkomstig de wet ge
daan is geweest, ten gevolge van een 
beslag op onroerend goed op 24 October 
1941 door een aanspraakmaker op levens
onqerhoud gelegd en bij vonnis van 18 De
cei..rtber 1941 behoorlijk geldig verklaard, 
zegt dat de verkoop principieel onder de 
artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 
10 Januari 1941 valt, onder het voor
wendsel dat hij het gevolg geweest is van 
het door de vijand op aUe onroerende goe
deren van verweerders gelegd beslag, 
daar de door deze onroerende goederen 
ope·<>Jeverde inkomsten meer dan voldoen
de . 'waren om de onderhoudsschuld te 
kwijten welke aan de procedure van be
slag op onroerend goed ten grondslag 
heeft gelegen; dat niets veroorlooft het 
toepassingsgebied van voormeld artikel 2 
te beperken tot de vervreemdingen ver
richt door de vijand of op zijn bevel en 
tot , de daaropvolgende vervreemdingen · 
dat het niet volstaat, opdat de daad va~ 
bescllikking worde vernietigd, dat zij een 
goed tot voorwerp gehad heeft waarom
trent de vijand een maatregel van ont
heffing uit het bezit genomen heeft zelfs 
indien er tussen deze maatregel ~n de 
daad van beschikking generlei verband 
bestaat, doch dat het nodig is dat deze het 
gevolg zij va_n gene, dan wanneer de bij 
voormeld arbkel 2 omschreven nietigheid 
enkel de door de vijand of op zijn bevel 
verrichte vervreemdingen en de daarop
volgende vervreemdingen ti·eft, wat niet 
het geval is met de litigieuze vervreem
ding krachtens welke het onroerend goed 
van verweerders zelf op aanleggers is 
overgegaan ingevolge een toewijzing na 
een beslag op een onroerend goed dat re
gelmatig ·ten gevolge van een door een 
derde schuldeiser gevoerde procedure gel
dig verklaard werd : 

Overwegende dat nit de aan het Hof 
onderworpen stukken blijkt dat de door 
de echtelieden Baruch-Matteman inge
stelde vordering ertoe strekte te doen 
zeggen dat de akte waarbij aanleggers 
Lancksweert-de la Fontaine, ten gevolge 
van een toewijzing na beslag op een on
roerend goed, het onroerend goed gelegen 
te Schaarbeek, Generaal Gratrystraat, 78, 
hadden aangekocht nietig en van gener 
waarde was; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
de _eis ingewilligd hebben op grond van 
artlkPl 2 van de besluitwet van 10 Ja-

nuari 1941 inzake de door de vijand gee 
nomen maatregelen houdende ontheffing 
uit het bezit: 

Overwegende dat het arrest van 
19 April 1950 vaststelt dat in de loop van 
de om·log, de goederen der echtelieden 
Baruch-Matteman, Belgische onderdanen, 
welke zich in Belgie bevonden, en onder 
meer het onroerend goed dat nadien door 
aanleggers werd gekocht, als toebehoren
de aan personen van Joocls ras onder se
quester. waren gesteld geweest; dat een 
schuldeiSer van verweercler Baruch be
slag deed leggen op het onroerend goecl 
dat, na een bij verstek gevoerde proce
dure, publiek aan aanleggers werd toege
wezen op 17 Juni 1943; dat de machtiging 
van de vijandelijke sequester noclig was 
geweest, opdat de toewijzing kon plaats 
hebben; 

Overwegende dat in de voorziening 
wordt staande gehouden dat de aange
duide bepaling van de besluitwet van 
10 Januari 1941 enkel van toepassing is 
op de door de bezetter of op zijn bevel 
uitgevoerde vervreemdingen, en op de na 
dergelijke vervreemding volgende daden, 
en niet op een toewijzing na beslagleg
ging, welke onder de naam van de eige
naar en op rechterlijk gezag gedaan 
wordt; 

Overwegende dat door artikel 2 van de 
besluitwet van 10 Januari 1941 met nie
tigheid worden getroffen aile daden hou~ 
dende beschikking of pandgeving van roe
rende of onroerende goederen welke sinds 
10 Mei 1940 vanwege de vijand het voor
werp zijn geweest van verbeurdverkla
ring, beslaglegging, gedwongen verkoop 
of om het even welke andere maatregelen 
welke het privaat eigendom aantasten; 

Overwegende dat dit artikel, de alge
meenheid zijner termen inachtgenomen 
de nietigheid niet beperkt zoals in d~ 
voorziening wordt staande 'gehouden, tot 
de door de bezetter uitgevoerde vervreem
dingen en tot die welke ten vervolge van 
een eerste door de bezetter of op cliens be
vel uitgevoerde vervreemding plaats heb
ben gehad; 

Dat het noodzakelijk, doch voldoende 
is, opdat de nietigheid behore te worden 
uitgesproken, dat de gecritiseerde ver
vreetnding het gevolg geweest zij van een 
door de vijand genomen maatregel tot 
ontheffing van het bezit; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zowel in het arrest van 19 April 1950 al~ 
in dat van 29 November 1950, feitelijk en 
derhalve souverein vaststelt dat de ver
~reemding na beslagleggin:g het gevolg 
1s geweest van de maatregelen tot onthef
fing _van het bezit welke de vijand ten 
aanzwn van de goederen der verweerders 
had genomen ; 

Overwegende dat artikel 2 van de be
slnitwet van 10 Januari 1941 uit zijn toe-
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passin.e;sveld het geval niet sluit waarin 
de daad van beschikking gesteld buiten 
toestemming van de van het bezit onthe
ven eigenaar, in diens naam is verricht 
geweef't: 

Dat de enkele omstandigheid dat de 
verkoop op rechterlijk gezag zou gedaan 
geweest zijn evenmin tot uitwerking heeft 
de bij voormeld artikel ingevoerde nie
tigheid, niet toepasselijk te maken; 

Overwegende dat volgens de voorzie
ning, artikel 3 van de besluitwet van 
10 Januari 1941, naar luid waarvan de 
uit het bezit ontheven eigenaar de ver
vreemde goederen kan terugeisen, in 
wiens hancle.n zij zich ook mogen bevin
den, zonder gehouden te zijn tot het te
rugbetalen van de prijs die zij gekost 
hebben, uoodzakelijkerwijze zou inslui
ten dat de bezitter van wie er wordt te
ruggeeist, llet goed van een andere per
soon dan de terugeiser verworven lleeft ; 

Overwegende dat de aangeduide bepa
ling er niet tegen opkomt dat de uit llet 
bezit ontheven eigenaar zijn eigendom 
terugeist van de bezitter die het ge
kocht heeft ten gevo1ge van een ver
vreemding waarin voornoemde eigenaar 
bij name als verkoper is opgetreden, doch 
zoncler dat hij daarin had toegestemd; 

Dat, inclien de rechter over de grond 
in onderhavig geval, verweerders erto~ 
heeft veroordeeld aan aanleggers de door 
deze betaalde prijs terug te betalen, in het 
bezit waarvan eerstgenoemden na de be
vrijding van het gronclgebied hadden kun
nen treden, zulks niet is geschied om de 
reclen 'dat aanleggers het goed van ver
weerclers nit kracht van een door deze 
aangegane overdracht zouden gekocht 
hebben; 

Dat dit clispositief van het arrest te 
rechtvaarcligen valt door de beschouwing 
vervat in het verslag aan de raad der Mi
nisters dat aan voormeld besluitwet voor
afgaat, alsdat de bepaling van artikel 3, 
<< zonder clat de eigenaar in geen geval tot 
de teruggave ll aan de bezitter «van de 
voor cleze goederen betaalde prijs ver
plicht' is Jl evenwel « geenszins afbreuk 
doet van de regel... krachtens welke nie
mand zich ten nadele van een ancler mag 
verrijken Jl ; 

Dat het middel naar recht faalt · 
Om die reclenen, verwerpt de v~orzie

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

25 September 1952. -1• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Pi
ret. - Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en De
lacroix. 

.. , 
;~ : ..... -~ ... -; 

·r.' ., 
,_:J.. 

l e KAMER. - 25 September 1952 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING IN DE L'OLONIE GEWEZEN. - VER
WORPEN EIS. - DUBBELZINNIGE BEWEEGRE
DENEN. - SCHENDING VAN ARTIKEL 20 VAN 
DE WET VAN 18 OCTOBER 1908. 

Schendt het artikel 20 van de wet van 
18 October 1908, het arrest van een· hOf· 
van beroep van Belgisch Congo waarbij 
een eis wordt verworpen om dubbelzin
nige redenen wellce aan het Hot van 
veTb·relcing niet toelaten zijn toezhht 
over de wetteH:ikhe·icl deze-r ve1·werping 
ttU te oefenen. 

I 
(P. V. B. A. «NASSER TRADING CY LTD ll, 

T. VENNOOTSCHAP ONDER GEZAMENLIJKE NAAM 
«FREITAS ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestr?•ien 
arrest, op 3 Maart 1951 door het Hof ·.van 
beroep te Leopoldstad gewezen ; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 35, 45, 46, 47 en 49 van het 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, 
afgekondigd bij decreet van de Koning
Souverein van 30 Juli 1888, van de art·ke
len 1 en 2 van voormeld decreet ' van 
30 Juli 1888, van artikel 20, inzonderheid 
20, alinea 3, van de wet op het beheer van 
Belgisch Congo van 18 October 1908, ge
wijzigd en aangevuld bij de navolgende 
wetten, en van artikel 23 van de verorde
ning van de administrateur-generaal in 
Congo, over de burgerlijke rechtspleging 
van 14 Mei 1886, goeclgekeurd bij decreet 
van 12 November 1888 en gewijzigd bij de
creet van 13 Juli 1923, doordat het bestre
den arrest, na· het litigieuze contract ont
bonden te hebben verklaard ten nadele 
van verweerster, die in gebreke gebleven 
was de overeengekomen koopwaar te le
veren, en na vastgesteld te hebben dat, 
ten tijde dezer schuldige niet-naleving, 
de prijs der koopwaar ten opzichte van 
de contractuele prijs gestegen was, of 
althans zonder deze prijsstijging, wel
ke aanlegster als element van het door 
haar ondergane nadeel deed gelden, 
feitelijk te betwisten, nochtans aan 
laatstgenoemde iedere schadevergoeding 
voor de uit de niet-uitvoering van het 
contract ontstane schade heeft geweigerd, 
om de enige reden dat zij niet zou heb
ben bewezen gepoogd te llebben de niet 
afgeleverde waar te vervangen, ten einde 
haar verbintenis jegens haar eigen koper 
te kunnen nakomen en dat, bij ontstente
nis van dit bewijs, de door verweerster 
te ve1'goeden schade geen concrete vorm 
zou aangenomen llebben, en doordat .bet 
bestreden arrest alctus besloten heeft dat 
uit de niet-uitvoering van het contract 
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generhande nadeel is ontstaan, hetwelk 
aanleiding zou kunnen geven tot schade
vergoeding ten bate van aanlegster, 
om een ongepaste reden, waarbij geen re
kening wordt gehouden met de winst wel
ke de prijsstijging van de waar noodza
kelijk aan aanlegster moest verschaffen 
en welke deze ten gevolge van de niet
uitvoering van het contract had moeten 
derven, - welke reden derhalve niet van 
aard is om ter zake wettelijk de verwer
ping van dezer eis tot schadevergoeding 
te ,rechtvaardigen; 

fiivetwegende dat het arrest verklaart 
dat verweerster schuldig is om aan 
aanlegster tachtig ton palmolie niet gele
verd heeft en te haren nadele de ontbin
ding van het tusspn partijen tot stand 
gekomen contract heeft uitgesproken ; 

Overwegende dat het arrest vervolgens 
de conclusies beantwoordend waarin aan
legf,lter de door haar geleden schade 
ra~.\nde op het verschil tussen de contrac
tuele prijs der olie, namelijk 4.000 frank 
de ton, en llaar koers op 15 November 

, 1950, namelijk 7.100 frank, beslist dat er 
grond aanwezig is om rekening te !louden 
met de koers der olie << in December-.Ja
nuari 1950 )), en dat destijds de prijs der 
olih 5.600 frank per ton bleek te bedra· 
geL; 

Overwegende dat het arrest er nog op 
wijst dat aanlegster het bewijs er van 
bijbrengt dat zij in gebreke was aan de 
maatschappij Oomuele homlerd ton olie te 
leveren tegen 5.000 frank, doch dat zij na
laat te bewijzen of het bewijs aan te bie
den dat zij vergeefs gepoogd heeft zich 
van nieuw voorraad te voorzien om haar 
verbintenis jegens haar koper na te ko
men; 

Overwegende dat het arrest besluit dat 
<< dit punt van de eis niet gegrond is )) ; 

Overwegende dat nit deze opstelling 
niet ka.p. worden uitgemaakt of het arrest 
de eis van aanlegster interpreteert als en
kel de vergoeding van de schade bedoe
lend welke voortspruit uit de onmogelijk
heid voor haar om de met de maatschap
pij Comuele afgesloten verplichting na te 
komen, dan wel of het oordeelt dat in on
derhavig geval het derven van de winst 
uit de koersstijging voor aanlegster 
geen schade heeft opgeleverd, dan nog 
of het de mening is toegedaan dat in zo
danige schade wettelijk geen grond voor 
herstel te vinden is; 

Dat het Hof, wegens de dubbelzinnig
heid der motieven, niet in staat is om 
zijn toezicht uit te oefenen; dat )let ar
rest dienvolgens artikel 20, alinea 3, van 
de wet van 18 October 1908 heeft geschon
den, hetwelk in het middel aangeduid is; 

Om· die redenen, ver]Jreekt bet bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
de eis tot schadevergoeding van aanleg-

VERBR., 1953. - 2 

ster ongegrond verklaart en deze tot een 
vierde der kosten veroordeelt ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Leopoldstad en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroor
deelt verweerster tot de kosten, met in
begrip van de kosten van de uitgifte van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Elisabethstad. 

25 September 1952. -1° kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. So
bier. - Gelijlclltidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-gpneraal. - PleUers, HH. Delacroix 
e...t Resteau. 

2e KAMER. - 29 September 1952 

1° HOGER BEROEP. - S·rnAFZAKEN. -
VONNIS VAN VRIJSPRAAK DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK GEWEZEN. - HOGER BE
ROEP DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. 
- HERVORMING EN TOEKENNING VAN SCHADE
VERGOEDING. - VEREISTE EENPARIGHEID VAN 
STEMMEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - TEGEN
STRIJDIGE EN DUBBELZINNIGE BEWEEGTIEDENEN. 
- GEBREK MN MOTIVERING. 

1° Het an·est van het hot van beroep, 
waa1·bij op hoger beroep van de bur_qer
lijlce pa.rt-ij aUeen tegen een vonnis van 
vrijsp1·aalc, schadevergoeding wordt toe
gelcend, moet met eenparigheid van 
stemmen gewezen worden (1). (Wet 
van 18 Juni 1869, art. 140; wet van 
4 September 1891, art. 2). 

2° Schendt het art'ilcel 97 van de Grand
wet het arrest dat zijn beslissing g1·ondt 
op tegenstrijdige of du.bbelz·innige be
weegredenen (2) . 

(VAN FRAECHEM, T. CASTILLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Maart 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Over de voorziening van aanlegger 
in zijn hoedanigheid van beklaag-de : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2 van de wet del. 4 September 

(1) Verbr., 7 Januari 1952 (An·. Verbr., 
1952, biz. 215; Bttll. en PAsiC., 1952, I, 234). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
30 Juni 1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 704). 

lnstltuut voor
nstitution!el Rerht 
straat 41 - 1..\>u;\!n 
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1891, en 140 van de wet del. 18 Juni 1869 
betreffende de rechterlijke inrichting, 97 
van de Grondwet, doordat bet bestreden 
arrest eiser in verbreking tot schadevergoe
ding ten voordele van de burgerlijke par
tij veroordeeld heeft nadat hij door de 
eerste- rechter vrijgesproken was gewor
den, zonder bij eenparigheid te beslissen, 
dan wanneer de eenparigheid van de rech
ters vereist wordt om een betichte te 
veroorclelen die door de rechtbank van 
eerste aanleg vrijgesproken werd; 

Overwegende dat aanlegger vrijgespro
ken wercl van de door de correctionele 
rechtbank te zijnen laste gelegde betich
ting; 

Dat bet hof van beroep, van bet rechts
middel kennis hebbende door bet enkel 
beroep van de burgerlijke partij, er om 
verzocht werd vast te stellen dat ver
dachte, hoewel deiinitief vrijgesproken 
over de publieke vordering niettemin de 
inbreuk heeft gepleegd waarop de burger
lijke vordering gegrond is ; 

Overwegende drrt bet Hof dientenge
volge, niet zonder met eenparigheid van 
stemmen te beslissen, vermocht vast te 
stellen dat de feiten van de betichtingen 
1 en 2 (onvrijwillige verwonding·en en 
inbreuk op artikel 31, 2°, van bet konink
lijk besluit van 1 Februari l!J34) in hoof
de· van Van Fraechem bewezen waren en 
hem wegens cUt feit niet vermocht tot 
schadevergoeding te veroordelen; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
dienvolgens, de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

B. Over cle voorziening van aanlegger 
in zijn hoedanigheid van burgerlijke par
tij : 

Over bet middel : schending van de ar
tikelen 36, 4°, 41, 42 van bet algemeen 
reglement op bet verkeer; van artikel 97 
van de Grondwet, doordat bet bestreden 
arrest dat enerzijds vaststelt dat de aan
sluiting van de Meerbeeksestraat op een 
vijftigtul meter voor de weggebruikers, 
rij dend in de richting Brussel zoals Cas
tille, zichtlmar is, gezegde Castille ander
zijds ontslaut van bet vervolg, wegens de· 
onbetwiste overtrecling van artikel 36, 
4°, « deze als bet gevolg van een onover
winnelijke dwaling beschouwende )) om 
reden dat zijn uursnelheid (90 kilometer) 
deze aansluiting enkel zichtbaar maakte 
<< een tweetal sekonden voor zijn aan
komst aldaar )), dun wanneer deze over
wegingen onderling tegenstrijdig zijn en 
aldus niet aan de ve1;eisten van artikel 97 
van de Grondwet voldoen, namelijk om 
reden dat de snelheid die een op een vijf
tigtal meter bemerkte kruising belet in 
acht te nemen overdreven dient verklaard 
tc~ worclen en geen verschoningsgrond kan 
uitmaken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
enerzijds vaststelt dat tweede verweer
der, Paul Castille, in feite een misdrijf 
tegen artikel 36, 4° van de W egcode heeft 
gepleegd; dat het vuststelt dat de aan
sluiting van de Meerbeeksestraat zicht
baar is op ongeveer 50 meter voor de in 
de richting Brussel rijdende weggebrui
ker; 

Maar overwegende, anderzijds, dat bet 
arrest beschouwt dat, gelet op de snellleid 
van gezegde verweerder welke bet op 
90 kilometer per uur bepaalt, de feiten 
welke hem ten laste worden gelegd o.Jhet 
gevolg zijn van een onoverwinnelijke dwa
ling, dergelijke snelheid op die steenweg 
geenszins als overdreven voorkomende, en 
hem enkel toelatende de uansluiting een 
tweetal seconden voor zijn aankomst op 
bet kruispunt te bemerken; 

Overwegende dat die motieven met 
strijdigheid en dubbelzinnigheid be~ ept 
zijn en bet Hof niet toelaten zijn' toe
zicht over de wettelijkheid van bet be
streden arrest nit te oefenen, daar de 
aangenomen oorzaak van rechtvaardiging 
niet noodzakelijk aan een oorzaak vreemd 
aan de claad van verweercler toe te wij
ten is, clan wanneer bovenclien aanle[ger 
verweerder bij conclusie verweet niet. ·er-
traagd te hebben; ' 

Dat bet middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest voor zoveel bet aanlegger ver
oordeelt aan Armand Castille een som van 
65.329 frank ten titel van schadevergoe
ding te betalen en hem in de kosten ver
wijst en voor zoveel bet zich onbevoegd 
verklaart om over de door aanlegger in
gestelcle burgerlijke vordering te beslis
sen; beveelt dat onderhavig· arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van bet Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de lmnt van bet gecleeltelijk vernietigd 
arrest; verwijst de zaak alzo beperkt 
naar het Hof van beroep te Gent; veroor
deelt de verweerder tot de kosten. 

29 September 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters. Verstaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

2" KAMER.- 29 September 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN DIE DE HOEDANIGHEID HEBBEN OM 
VOORZIENING IN TE STELLEN. - STRAFZAKEN. 
- VOOR'ZIENING VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN 
DE OVER DE PUBLIEKJ~ VORDERING .TEGEN ZIJN 



MEDEBEKLAAGDE GEWEZIL'N BESLISSING, 
0NONTVANKELJ,JKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STEAFZAKEN, - VERMEL

'niNG DER l'OEGEl'ASTE WETSBEPALINGEN. 
VERWIJZING NAAR HE'l' BEROEPEN VONNIS. -
- WETI'IGHEID. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM 
VOORZIENlNG IN 'l'E S'l'ELLEN. - Sl'HAFZAKEN. 
- BURGEULIJKE PAR'l'I.J AANLEGSTER. -
VOORZlENING GERICHT 'l'EGEN DE BESLISSING 
OVIm DE l'UBLIEKE VORDERING. - BURGER
LIJ'KE PAHTU DIE NIET IN DE KOSTEN DEZER 
VORDERING WERD VERWEZEN. - 0NONTVAN
KELI.JKHEID. 

4° VERKEER. - AANRI.JDING OP EEN KRUIS
PUNT. - VONNIS IN FEITE VASTS'l'ELLEND DA'l' 
HE'l' OPKOMEN VAN EEN VAN HECHTS UITRIJ
DEND VOER'l'UIG VOOR DE UlT LINKS AANKO
MENDE WEGGEBRUIKER EEN ONVOORZIENBARE 
HI\DERNIS IS GEWEEST. - VONNIS DEZE 
LAAi'S'l'E WEGGEIJRUIKER UIT HOOFDE VAN IN
BREUK OP ARTIKEL 55 VAN DE WEGCODE VHI.J
SPHEKEND. - BESLISSING WETTELI.JK GE
RECH'l'VAARDIGD. 

1° Is onontvanlcelijk de voorzieninu door 
een belclaa,qde ingesteld te,qen de over 
de .. publieke vorderin,q tege;t een mede
beklaagde gewezen beslissing (1). 

2° De rechter in hager beroep die een von
nis van veroordeling bevestigt verwijst 
impUciet naar de door de eerste 9'ech
ter tot staving zijner beslissing aan,qe
duide wetsbepalingen. 

3° Is onontvankelijk de voorzieninu in
_qesteld tegen de beslissing over de pu
blielce vordering door een btt1·gerlijlce 
partij die in de lcosten dezer vordering 
niet verwezen werd. 

4° Het vonnis waarbij in fcite vastgesteld 
wordt dat het opda,qen van een uit 
rechts komend voertuig, ttit hoofde 
van dezes overclreven snelheid een on
voorzienbare .IJebetu·tenis voor een ttit 
links lcomende weqgebrttilcer heeft 
uitgemaalct, rechtvaarclir!t wettelijk de 
beslissing wellce deze laatste van in
breulc op Utrtilcel ."i5 van de Wegcode 
vrij spree let (2). 

(:!.fAHEEL, '1'. DUWEL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 December 1951 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

Overwegende dat eiser zich tegen alle 

(1) Vaste rechtspraak.··Zie onder meer verbr., 
2 September 1952 (Arr. Verbr., 1952, biz. 681; 
Bull <'ll PAsrc., 1952, I, 769). 
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schikkingen van het bestreden vonnis 
heeft voorzien ; 

I. Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

a) Ten aanzien van verweerder .: 
Overwegende dat eiser geen hoedanig

heid heeft om zich te voorzien tegen de 
beschikking van het vonnis waarbij zijn 
medeverdachte, yerweerder Duwel, vrij
gesproken werd ; 

b) Ten aanzien van eiser : 
Over het midclel : schending van arti-. 

kel 97 van de Gronclwet, do01'dat het be
streclen vonnis niet als wettelijk gemoti
veerd kan beschouwd worden omclat het 
de wetsbepalingen niet aancluiclt waarbij 
van de ten laste van de betichte gelegde 
daad een inbreuk wordt gemaakt en 
waarbij de op deze laatste gestelde straf 
wordt voorzien; 

Overwegende dat, zo het bestreden von
nis de in het middel becloelcle wetsbepa
lingen niet vermeldt en evenmin uitdruk
kelijk verwijst naar deze aangeduid door 
de eerste rechter, wiens beslissing van 
veroordeling het op strafgebied in al haar 
beschikkingen bevestigt, het echter ver
klaart dat de eerste rechter, welke zich 
ertoe beperkt heeft het aangenomen mis
drijf in de termen van de wet te om
schrijven, terecht heeft aangenomen dat 
de ten laste van eiser gelegde betichting 
bewezen is en dat de aan cleze laatste op
gelegde straf rechtmatig voorkomt; 

Dat het vonnis aldus impliciet naar de 
door cle eerste rechter tot rechtvaardi
ging van zijn beslissing aangeduide wets
bepalingen verwijst, hetzij naar artikel 42 
van de W egcode, welk het ten laste ge
legd feit verbiedt, en naar artikel 2 van 
de wet van 1 Augustus 1899, welk een 
straf erop stelt en een misdrijf er van 

• maakt; 
Dat het micldel feitelijke grondslag 

mist; 
En overwegencle, 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 ; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vorcleringen wederkerig inge
steld door eiser en door verweerder Du
wel: 

a) Voor zoveel de voorziening tegen het 
openbaar ministerie gericht is : 

Overwegende dat die voorziening niet 

(2) Verbr., 23 Januari 1950 (Arr. Verbr., 
1950, blz. 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 352, 
en nota's); 28 April 1952 (Arr. Verbr., 1952, 
biz. 468; Bull. en PASIC., 1952, I, 539). 
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ontvankelijk is daar eiser, burgerlijke 
partij, de belangen van de publieke vor
dering niet vertegenwoordigt en, in ge
zegde hoedanigheid, niet werd veroor
deeld tot al of een deel van de op voor
melde vordering gevallen kosten; 

b) Voor zover de voorziening tegen ver
weerder Duwel gericht is : 

Over het middel : schencling van de ar
tikelen 42, en inzonderheid 42, althea 1, 
54 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 houdende algemeen reglement 
op de politie van het verkeer en het ver
voer, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, uitspraak cloende over 
de burgerlijke vorderin~en, verklaart dat 
verweerder Duwel, uit een secundaire 
weg komende uitgereden, langzaam en 
met de vereiste voorzichtigheid, zonder ge
.vaar het kruispunt kon oversteken, dat 
de snelheid van aanlegger geweldig was, 
dat verweerder niet kon vermoeden dat 
aanlegger de maximumsnelheid van 50 ki
lometer per uur zou overschrijden en dat 
aanlegger niet vermag zijn beweerde prio
riteit van doorgang op de miskenning door 
hem van evengemelde reglementaire bepa
ling te steunen, dan wanneer gezegd 
artikel 54 in algemene bewoordingen is 
opgevat en dat de gebruiker van de se
cundaire weg niet ontslagen is van de 
verplichting de verkeersvoorrang van de 
gebruiker van de hoofdweg te eerbiedigen 
tenzij de opdaging van deze laatste weg
gebruiker een onvoorzienbare gebeurtenis 
uitmaakt, omstamligheid welke de bestre
den beslissing geenszins bepaalt : 

Overwegende dat bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, het bestreden vonnis be
slist dat verweerder niet schulclig is aan 
het hem ten laste gelegde feit, zijnde : 
op de openbare weg een auto voerende, 
de doorgang niet te hebben vrijgelaten 
aan een ander weggebruiker (eiser), die 
van rechts kwam; 

Dat het, zoals reeds gezegd, eiser we
gens inbreuk op artikel 42, alinea 1, van 
de Wegcode veroordeelt; 

Dat het dientengevolge de strafrechter 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de door eiser tegen verweerder inge
stelde vordering tot schadeloosstelling en 
het eiser tot algehele schadeloosstelling 
jegens verweerder veroordeelt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
die beslissingen steunt op de vaststelling 
dat, wanneer verweerder langzaam en met 
de vereiste voorzichtigheid van nit de Vic
tt:n' Braeckmanlaan kwam gereden, de wa
gen van eiser zich nog op een tamelijk 
grote afstand bevond en dat eerstbedoelde 
zonder gevaar het kruispunt kon overste
ken, alsmede dat eisers snelheid « gewel
dig >>was; 

Dat, met vervolgens te verklaren dat 

verweerder niet kon << vermoeden » dat 
eiser de maximumsnelheiil van 50 kilome
ter per uur, die in de Schoolstraat wordt 
opgelegcl, zou overschrijden, het voni:lis 
bedoelt dat eisers Rnelheid zodanig was 
dat zij voor verweerder een onvoorzien
bare gebeurtenis uitmaakte; 

Dat, derhalve, het vonnis het door het 
middel bestreden dispositief wettelijk 
heeft gerechtvaardigd; 

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

29 September 1952. - 2" kamer.- Voor
zitter, H. Wouters. Verslaggever, 
H. Belpaire. - GeUjkluidende conclusie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

J) 

2" KAMER.- 29 September 19.)2 

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE EEN 
OORZAAK VAN RECHTYAARDIGING INROEPEND. 
-- VONNIS YASTSTELLEND DAT GEEN ELEMENT 
TOELAAT AAN DEZE BEWERING GELOOF TE HECH
TEN. - VONNIS DAT GEEN JIEWI.JSVOERING AAN 
BEKLAAGDE OPLEGT . DOCH HET GEBl1Elf AAN 
GEGRONDHEID DEZER BEWERING VASTSTELT. 

Geen bewijsvoe?"ing van het bestaan van 
ene door de belclaagde ingeroepen oor
zaalc van rechtvaardiging wordt aan de 
belclaagde opgelegd door het vonnis dat 
weigert deze oMzaak van t·echtvaardi
gin.g in aanmerking te nemen omdat 
geen enlcel element toelaat aan de be
wering van de be7claagde geloof te heck
ten (1). 

(BAUWENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van de ar
tikelen 1 en 2 van het Strafwetboek, 154, 
155, 156, 189 van het Wetboek van straf
vordering, 475 en 476 van de gemeenteco
dex Antwerpen, doordat het bestreden 
vonnis, hoewel het vaststelt dat er geen 
betichting is wegens << doorvoer van waren 
op het grondgebied der stad », verklaart 
dat deze exceptie, door betichte ingeroe
pen, door hem moet worden bewezen, dan 
wanneer het precies het openbaar minis-

(1) Vetbr., 3 November 1947 (.4.>"1". Ve1·br., 
1947, blzl. 346; Bull. en PAsic., 1947, I, 458, en 
nota 3); 1 Oct.ober 1951 (A.rr; Ye1·br., 1952, 
bb. 31; Bull. en.PAsiC., 1952, I, 34). 
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terie is dat gehouden was te bewijzen 
dat al de voorwaarden van de betichting 
vervuld waren en namelijk dat betichte 
niet in het geval was, waar de ingeroe
pene bepalingen niet toepasselijk waren 
en dan wanneer de twijfel in alle geval 
ten voordele van de betichte diende gein
terpreteerd : 

Overwegende dat aanlegger beweert dat 
hij niet verplicht was het litigieus vlees 
te Antwerpen ami een tweede keuring te 
onderwerpen, omdat dat vlees zich enkel 
in doorvoer op het grondgebied der stad 
bevolld; 

Overwegende dat wanneer een beklaag
de een feit inroept, dat zijn schuld uit
sluit, het openbaar ministerie de onjuist
heid van dit feit enkel dient te bewijzen 
in zover de bewering van beklaagde niet 
ontbloot is van elk element, dat toelaat 
geloof er aan te hechten; 

Dat het bestreden vonnis vaststelt dat 
« de· lioor betichte voorgelegde bescheiden 
geenszins bewijzen dat hij het aangesla
gen vlees in doorvoer bezat ll; zodat deze 
bescheiden geen schijn van gegrondheid 
aan eisers aanvoeringen verlen~n; 

Dat aanlegger niet beweert en uit de 
stukken waarop het Hof acht vermag te 
slaa:r,1, niet blijkt dat, buiten voormelde 
bescueiden, enig ander element zou be
staan, dat toelaat aan de bewering van 
aanlegger geloof te hechten; dat, gelet op 
deze omstandigheden, het openbaar mi
nisterie het bewijs niet diende te leveren 
dat het vlees niet in doorvoer was; 

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

ning ; verwljst aanlegger in de kosten. 

29 September 1952.-26 kamer.- Voor
zitter, H. Wouters. Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijlcl1tidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 29 September 1952 

1° VERKEER. - RANGORDE DER WEGEN. -
0PENBARE WEG DIE GEEN R.IJWEG IS. - NIET 
ALTIJD ALS SECUNDAIRE WEG BESCHOUWD. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE BUR
GEHLIJK 1\ANSPRAKELIJKE PARl'IJ. - NIET 
BETEKENDE VOORZIENING. -. 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
Sl'RAFZ.WEN. - VER.BRE:KING VAN DE BE-

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
biz. 625; Bull. en PASIC., 1950, I, 709). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
7 Januari 1952 (Atr. Verbr., 1952, biz. 218; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 237). 

SLISSING VAN VEROORDELING VAN DE BEKLAAG
.DE. - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ NIET ONTVANKELIJK. 
- UITWERKING DER VERBREKING TEN OP
ZICH'fE VAN DEZE PARTIJ. 

1° Door geen enlcele we'tsbepaling wordt 
de aard vrm immer semtndaire weg aan 
een openbare weg toegelcend omdat hij 
ueen rijweu is naar de Z'in van artilcel 3, 
3°, van het lcon·inlclijlc besluit van 1 Fe
bt'·ttari 1934 (1). (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 51.) 

2° Is onontvanlcelijlc de doot· de b1wge·r· 
lijlc aanspralcelijlce partij ingestelde 
1;oorziening die niet werd betelcend aan 
de pat·Ujen waartegen zij is get"icht (2). 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

3° Wanneet· op de voorziening van de be
lclaagde de beslissing van 1;eroordeling 
wenl vet·brolcen en de b1wgerlijlc aatt
spralcelijlce pa·rtij zich niet heett voor
z·ien of een onregelmatige voot·ziening 
heett ingesteld, wordt zonder voor
werp de beslissing, 1vaarbij deze partij 
voor de tegen de belclaagde uitgespro
lcen veroonleUnu buruerlijlc aanspralce
lijlc werd verlclaard (3). 

(VERMEULEN EN RERJ<HOFS, T. liiALLANTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 December 1951 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Tongeren ; 

I. Over de voorziening van de beklaag-· 
de : 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 51 tot 54 van het koninklijk be
siuit van 1 l!'ebruari 1934 bevattende het 
algemeen reglement op de verkeerspolitie, 
418 en 42(} van het Strafwetboek, 1382 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis beslist clat de verdachte de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en 
54 van voornoemd koninklijk besluit over
treden heeft en, bijgevolg, de twee eisers 
hoofdelijk veroordeelt om, ten titel van 
schadevergoecling, 75.000 frank aan de 
burgerlijke partij Joseph Mallants en 
2.00(} frank aan de burgerlijke partij Hen
drik Mallants te betalen, om reden << dat 
uit de verkiaringen der rijkswacht blijkt 
dat de door de betichte gevoigde weg een 
asseweg was, dat deze weg mogelijk wel 
door meerdere voertuigen gebruikt wordt 
doch dat hij in ieder geval niet als een 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
14 November 1949 (Arr. Verbr., 1950, biz. 134; 
Bull. en PAsiC., 1950, I, 148, en nota 2); 7 Ja
nuari 1952 (Arr. Verbr., 1952, blz. 218; Bull. 
en p ASIC., 1952, I, 237). 
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rijbaan kan beschouwd worden vermits 
deze niet van een harcle bedekking is 
voorzien en niet op bijzondere wijze voor 
verkeer aangelegcl is )), clan wanneer het 
feit clat betichte « een weg volgcle ttie een 
asseweg is en niet als een rijbaan kan 
beschouwd worden )), in zich zelf geen 
lnbreuk uitmaakt, en niet insluit, noch in 
recllte noch in feite, dat verdachte uit 
een secundaire weg kwam ten aanzien 
van de door de burgerlijke partijen ge
volgde weg; cloordat, bijgevolg, de rech
ter over de grond zijn beslissing niet wet
telijk gemoti veerd heeft : 

Overwegende dat aanlegger uit hoofde 
van inbreuk op de artikelen 418 en 420 
van llet Strafwetboek en 54 van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934 wercl 
vervolgd om, op een secundaire weg rij
dencl, de cloorgang voor de op de hoofd
weg rijdende weggebruiker niet te hebben 
vrijgelaten; 

Overwegencle clat, zonder vast te stellen 
dat de door amrlegger gevolgde weg ten 
opzichte van die welke door de· burger
lijke partij werd gevolgd het karakter 
van een secundaire weg had, het beroepen 
vonnis, welks motieven door de bec;treclen 
beslissing werden overgenonren, de ver
oorcleling van aanlegger uit hoofcle van in
brenk op artikel 54, paragraaf 1, steunt 
op cle vaststellingen da t de door henr ge
volgcle weg geen ri.ibann is, vermits hij 
niet van een harde bedekking is voorzien 
en niet op bijzondere wijze voor het ver
keer anngelegd is ; 

Overwegcnde dat geen enkele wetsbepa
ling aan een openbare weg het karakter 
van immer secundaire weg toekent om de 
reden dat llij geen rijbaan is naar de zin 
van het koninklijk besluit van 1 l!'ebrunri 
1934, artikel 3, 3° ; 

Overwegende clat gevolglijk het bestre
den vonnis zijn beslissing niet wettelijk 
gerechtvaardig·d en de in het nricldel ann
geduide wetsbepalingen geschonden heeft; 

En overwegencle dat de verbreking· van 
de beslissing van veroordeling over de 
tegen aanlegger gerichte publieke vorde
ring de vernietiging medebrengt van de 
oiJ de vordering cler burgerlijke partij 
uitgesproken veroorcleling·; 

II. Over de voorziening van de burger
lijk aansprakelijke partij ; 

Overwegende clat die voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Dat zij inderdaad niet blijkt betekend 
te zijn geweest aan de partijen tegen 
welke .zij gericht werd; 

Maar overwegende dat ten gevolge van 
de verbreking van de beslissing over de 
publieke vordering, de verklaring dat 
Kerkhofs burgerlijk voor de uitgespro
ken veroordelingen aansprakelijk is, zon
der voorwerp wordt; 

Onr die redelien, verbreekt het bestre-

den vonnis in zover het zo op de publieke 
als op de burgerlijke vorderingen tegen 
Vermeulen veroordeling·en uitspreekt, de 
verklaring dat Kerkhofs voor cle verc 
oordelingen burgerlijk verantwoordelijk 
is zonder voorwerp wordend; verwerpt 
de voorziening van Kerkhofs; beveelt 
dat onclerhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Tongeren en 
dat nrelding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt de burger
lijke vartijen tot de kosten, behalve de 
kosten van de voorziening van Kerkhofs 
welke ten laste van deze laatste blijven; 
verwijst de zaak als beperkt naar de Core 
rcctionele Rechtbank te Hasselt, uit
spraak cloende in hoger beroep. 

29 September 1!152. - ze kamer. - Voor
zUte1·, H. Wouters. Verslaggever, 
H. Dayot. ·- Gelf.jlcluidende oona'usie, 
H. Rogrr .Janssens de Bisthoven, :advo
caa t-ge11eraal. 

2e KAMER.- 29 September 1952 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEi!T EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - VDNNIS 
VAN VEROORDELING. - GEBREK AAN VAST
STELLING VAN HE'l' !lESTAAN VAN AL DE BE
S'l'ANDDELEN VAN HIG'l' l\HSDRIJF. - GEBBEK 
AAN MOTIVERING. 

2° RECHTDANKEN. - S'l'RAFZAKEN, -
:i\1ACH'l' VAN IlE RECH'l'i'lliiACll'l' VAN WI,JZEN. -
RECH'IER IN HOGER BEROEP, - WI.JZIGING 
VAN Ol\ISCHRI,JVING. - VOORWAARDEN. 

1° Is niet wettelijk gemoUvem·d het von
nis dat een beklangde ·Deroordeelt zon
rlTe het bestaan vrtst te 8tellon va.n al 
de ·wetteUjlce bestanddelen van het rnis~ 
drijf wellc het bewezen verlclaart (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De r·eohter in hoge·r beroep ve1·mag 
slechts een n'ieuwe omschrijving in de 
plaats van de omsoh,rijvi.ng va,n het feU 
cler· telastlegginrl te stellen en de be
klaagde ·wit hoofde deze'r nienwe orn
soiM'ijving te veroordelen, wanneer het 
zo weerhou.den feit, hoewel anders orn
sclweve:n, het feit is dat tot gmndslag 
rler vePvolghtrJ rlient of in de feiten 
beg,repen . ·is wellve 1Jij fle 'l'eohtm· over 
rle fJTond rwmhangig weTden ,qernaalct, en 
wannee1· de beklnagcle er toe nitueno
d'igd werd Z'ioh tegen de zo ornsohreven 
telastlegginrJ te verdedigen (2). 

(1) Verbr., 8 Januari 1951 (Arr. Jferb'r., 
1951, blz. 229; Bull. en PAsrc., 1951, I, 278). 

(2) Verbr., 1 October 1951 (Arr. Yerb'r., 
1952, blz. 35; Bu.ll. en PAsrc., 1952, I, 38). 
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(VAN NIEUWENHUYSE EN DE JAEGER, T. BEKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Gent; 

A. Over de voorziening van de beklaag
de: 

Over het mi!ldel van ambtswege : scherr
ding van artikel 97 van de .Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de beklaagde 
op grond van een overtrecling van arti
kel 87 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 veroordeelt, zoncler te 
wijzen op het aanwezig zijn nm alle ele
menten van het misclrijf clat aan de ver
oordeling ten grondslag Iigt : 

Overwegende dat aanlegger door bet be
streden vonnis is veroordeeld geweest om 
een niet verlichte auto op de openbare 
weg te hebben geparkeerd; 

Overwegende dat artikel 87 van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934 be
paalt dat tussen het vallen van de avond 
en het aanbreken van de dag ieder op de 
openbare weg stationnerend of gepar
keerd voertuig, behalve op de daar
voor speeiaal voorbehouclen plaatsen, door 
een'licht moet aangeduicl worden, inclien 
de openbare of private verlichting het 
niet cluidelijk zichtbaar maakt op een at
stand van minstens 100 meter; 

Overwegende dat, indien het bestreden 
vonnis er in zijn redenen op wijst dat uit 
de vaststellingen van de verbalisanten 
blijkt dat het geparkeerd voertuig niet 
op een afstand van 100 meter zichtbaar 
was, nit geen enkele vaststelling dezer be
slissing blijkt dat cle overtreding tussen 
het vall<>n van de avond en het aanbreken 
Yan de dag wercl begaan; 

Dat het bestreclen Yonnis, door niet te 
wijzen op het aanwezig zijn van alle ele
menten van het misdrijf welk aan de ver
oortiding ten grondsl ag ligt, het Hof niet 
in de mogelijkheid stelt om zijn · toezicht 
nit te oefenen en aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendt · 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de pnblieke vordering gewezen be
slissing de vernietiging ten gevolge heeft 
van die welke werd gewezen over de bnr
gerlijke vordering van Franciscus Beke 
en over die welke op tie bnrgerlijk aan
sprak<>lijke be trekking heeft; 

B. Over de voorziening van Karel De 
.Jneger als burgerlijke partij : 

Over het enig midtiel : schending van 
de artikelen 195 van het Wetboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 
doordat de rechter in hoger beroep aan 
wie een inbrenk op artikel 41 van het ko
ninklijk beslnit van 1 Febrnari 1934 was 

onderworpen, na verweertier nit dien hoof
de te hebben vrijgesproken, ten onrechte 
verklaard heeft dat hij onbevoegd was 
om _van de ~oor aanlegger ingestelde vor
dermg kenms te nemen, dan wann~er op 
hem de v_erplichting rustte aan het bij hem 
aanhan?_Ig. gemaakte feit zijn werkelijke 
?msch~I.JVlllg te geven, namelijk die welke 
~n artikel 85, 9°, van hetzelfde beslnit 
IS vastgelegd : · 

Ov_erwegende dat verweerder, nit hoofde 
':~n mbre~lk op artikel 41 van het konink
liJk beslmt vun 1 Februari 1934 vervolgd 
werd om een voertuig te hebber{ bestuurd 
met een snelheid of op een wijze die ge
vaar voor het publiek of hinder voor het 
verkeer kan opleveren; 

Dat het vonnis, na de beklaagde van 
deze telastlegging te hebben vrijgespro
ken, vas~stelt dat hij niet is vervolgd ge
weest mt lloofde van inbrenk op arti
kel 85,. ~o, van hetzelfde besluit, en zich 
gevolgll.Jk onbevoegd verklaart om van 
lle do~r aanlegger ingestelde bnrgerlijke 
vordermg kennis te nemen; 

Overweg·ende dat door laatstvermelde 
bepaling het feit wordt bestraft, voor een 
antobestnnrder, tnssen het vallen van de 
avond ~~ het _aanbreken van -de dag, als
med~ b1.1 hev~g mistweder zi.in voertuig 
dat m bewegmg is, niet in de bij arti
kel 85, fJ 0

, nader beschreven omstandig
hed.~n door het gebrniken van krnisings
schi.Jnwerpers te hebben verlicht · 
.o~erwegencle dat nit de· bestr~den be

sllssmg geenszins blijkt dat de feiten 
welke de grondslag uitmaken van uanleg
gers vordering, die op artikel 85, 9o, van 
de -w: egcode steunt, dezelfde zonden zijn 
als d1e welke het voorwerp zijn geweest 
van de door het openbaar ministerie in
gestelde venolging en dat tie rechter niet 
verzocht werd de beklaagde te veroorde
len of zich bcvoegd te verldaren om van 
de burgerlijke vorclering kennis te nPmen, 

' ov gronfl van een ander misdrijf dan dit 
wegens welk beklaagde is venolgd ge
weeRt, zomler vast te stellen dat het alzo 
in aann1erkilig genomen feit, ofschoon an
clers omschreven, wel clatgene is waar
?P tie ve~·volging rust of althans dat het 
m de fe1ten begrepE>n is welke tot een 
vervolging aanleiding hebben gegeven; 

Dat het middel naar recht faalt · 
Om die redenen, verbreekt het b~stre

den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
ten laste van aanleggers, de eerste als 
beklaa~~e, de tweede als bnrgerlijk aan-

, sprakell.]ke, veroordelingen uitgesproken 
heeft; 

; Y erwerpt de voorzieningen voor het ove
\ rige; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
Pn dat melcling er van zal gemaakt wor
den op de kant van het gedeeltelijk ver-
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nietigd wonnis, verwijst de alzo beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dendermonde, zitting houdencl in ho
ger beroep; verwijst aanlegger De Jaeger 
tot de helft der kosten, en verweerder 
Beke tot de_wederhelft. 

29 September 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters. Verslaggever, 
H. Bayot. - GeUjkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

l" KAMER. 2 October 1952 

(TWEE ARRESTEN.) 

ITUUROVEREENKOMST. - LANDPACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER OM ZELF 
RET VERPACHTE GOED IN BEDRIJF TE NEMEN. 
- PERSOONLIJKE INBEDRIJFNEMING. - BE
GRIP. 

De bij artikel 3, 2°, van de wet van 
31 MaMt 1948, tot voorlopige regeling 
van de opzeggingen inzake landpacht, 
bedoelde inbedrijfneming van het goed 
door de verpachter, beoogt niet enkel 
een inbedrijfnerning die daadwe1"/Gelijk 
door de eigenaa·r is venvezenlij/Gt, maar 
insgelij lcs deze die voo1· de ~titsluitende 
rekening van de eigenaar geschiedt (1). 

EERSTE ARREST. 

(VALCKENIERS, T. WALRAEVENS.) 

HET HOF; - .Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Juni 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1382, 1383, 1774, 1779, 1984, 
1986, 1991, 1998 van het Burgerlijk Wet
boek, 3, 2°, van de wet van 31 Maart 
1948 tot voorlopige regeling van de uit
werking van de opzeggingen inzake land
pacht, 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, dat vaststelt dat de 
werkelijke exploitatil' van het land
eigendom, waaruit verweerd!'r g!'dreven 
werd om red!'n dat aanlegger het zelf in 
bedrijf wilde nemen, gevoerd wordt door 
een zekere Van Eeckhoudt die cc enkel 
een bezoldigde aangestelde is van aan).eg
ger, die eigenaar is van het vee en van 
het rna terieel· en die 'aileen het . risico v-an. 
de exploitatie draagt >>, beslist cc dat het on
aannemelijk is dat aanlegger, naar de zin 
van de wet, de hoeve in bedrijf heeft ge-

(1} Artikel 14 van de wet van 7 Juli 1951 
houdende wijziging van de wetgeving betref
fende de landpacht houdt bepalingen van de
zelfde aard in als die van artikel 3, 2', van 
de wet van 31 Maart 1948. 

nomen >>, en claaruit af!eidt dat cc de door 
hem gegeven opzegging bijgevolg ongeldig 
is >>, dan wanneer · de door lasthebbers of 
aangestelden verrichte inbedrijfneming 
client beschouwd als rechtstreeks door de 
lastgever of aansteller zelf gedaan, waar
uit volgt dat geen persoonlijke werkpres
taties of landbouwwerkzaamheden van de 
eigenaar zelf door de -wet · vereist wor
den : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger, die brouwer is 
en zich met het beheer van zijn tamelijk 
aanzienlijke goederen bezig houdt de 
hoeve niet bewoont; dat de hoeve bezet 
is door een pachter die de werkelijke ex
ploitatie !'r van verzekert; dat de toestand 
van deze V ... E ... die is, niet van pach
ter, maar van bezoldigde aangestelde van 
aanlegger; dat aanlegger eigenaar is van 
het vee en van het materieel en alleen 
het risico van de exploitatie draagt; : 

Overwegende dat het bestreden vcanis 
er nit af!eidt dat aanlegger de hoeve niet 
zelf, naar de zin van de wet, in bedrijf 
genomen heeft ; 

Dat deze beslissing steunt op de be
weegreden dat de bewoordingen << zelf in 
bedrijf nemen » niet een betekenis hebben 
van louter economische aard, dit is het. 
dragen van het risico der exploitatic,·~ 

Dat de vervanging van een pachter door 
een bezoldigde aangestelde in principe 
strijdig is met de evolutie van de wetge
ving op de pacllt; dat het begrip cc zelf 
in bedrijf nemen » hi verband is met een 
werkelijke exploitatil', g!'beurlijk met 
hulp van derden, maar zonder dat die 
hulp een effectief werk van clegene, die 
beweert exploitant te zijn, zou kunnen 
uitsluiten; 

Overwegende dat deze interpretatie van 
de wet steun vindt noch in de bewoordin
gen ervan, noch in haar voorbereidende 
werkzaamheden ; 

Overwegende dat de door de wet bedoel
de inbedrijfneming niet enkel de inbe
drijfneming beoogt die daadwerkelijk 
door de eigenaar is verwezenlijkt, maar 
insgelijks deze die voor de uitsluitende 
rekening van de eigenaar en op zijn risi
co geschiedt; 

Dat nit de hierboven vermelde feitelijke 
gegevens volgt dat zulks in onderhavig 
geval het geval was ; 

Dat, waar het vonnis er anders over 
beslist heeft, het de in het middel aan
geduide wetsbepalingen heeft geschonden; 

'Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven _ in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
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Rechtbank van eerste aanleg te Leuven, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

2 October 1952. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Olip
pele. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse en Struye. 

TWEEDE ARREST. 

(VAN CAILLIE, T. VAN DE RIJSE.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 April 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1382, 1383, 1774, 1984, 1986, 
1991, 1998 van het Burgerlijk Wetboek, 
2 van de besluitwet van 28 Augustus 1940 
en 3 van de wet van 31 Maart 1948 tot 
voorlopige regeling van de uitwerking van 
de opzeggingen inzake landpacht, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis beslist dat aanlegger, die aan de 
pacht van verweerder een einde gesteld 
had em het verhuurd goed zelf in bedrijf 
te nemen, tekort is gebleven aan zijn ver
plichting het goed binnen de zes maanden 
in bedrijf te neme:u doordat hij het 
door tussenpersonen, voor zijn rekening, 
heeft doen exploiteren en dat « in deze 
overeenkomsten, geen spraak is van enige 
werkprestatie of leiding van landbouw
werkzaamheden door appellant die geens
zins kan aangezien worden als, naar de 
zin van de wet, het goed in bedrijf ge
nomen te hebben ll, dan wanneer de door 
Iasthebbers of aangestelden voor rekening 
van de Iastgever of aansteller verrichte in
bedrijfneming dient beschouwd als recht
streeks door de Iastgever of aansteller 
zelf verricht, waaruit volgt dat geen per
soonlijke werkprestaties of landbouw
werkzaamheden van de eigenaar zelf door 
de wet vereist worden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
kortom vaststelt dat noch de zoon van 
aanlegger, noch aanlegger de hoeve be
bouwen, dat aanlegger onbekwaam is het 
beroep van landbouwer uit te oefenen, 
dat hij overeenkomsten gesloten heeft 
met· twee landbouwers die het grootste 
gedeelte van de goederen bebouwen, de 
nodige landbouwwerkzaamheden verrich
ten en elk jaar met aanlegger de winsten 
verdelen ten belope van een vierde voor 
aanlegger en drie vierde voor deze land
bouwers; 

Dat het vonnis er uit af!eidt dat aan
legger, het goed niet zelf in bedrijf ge
nomen heeft naar de zin van de wet ; 

Overwegende dat de door df:' wet bedoel-

de inbedrijfneming niet enkel de inbe
drijfneming is die daadwerkelijk door de 
eigenaar is verwezenlijkt, maar insgelijks 
deze die voor de uitsluitende rekening van 
de eigenaar en op zijn risico geschiedt; 

Overwegende dat uit bovenvermelde 
aangehaalde feitelijke gegevens volgt dat 
in onderhavig geval de inbedrijfneming 
niet door de eigenaar noch voor zijn uit
sluitende rekening en op zijn risico ge
schiedde; 

Dat daaruit volgt dat, door te beslissen 
dat aanlegger het goed niet persoonlijk 
in bedrijf heeft genomen naar de zin van 
de wet, het bestreden vonnis geen enkele 
van de in het middel aangeduide wetsbe
palingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en de betaling ener vergoeding van 150 fr. 
aan verweerder. 

2 October 1952. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Olip
pele. - Gelijkluidende conclusie over het 
rechtspunt, anderslltidende over de beoor
deling van de feitelijke elementen, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 6 October 1952 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. - Pno
CES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. - 0P
MAKING - TERMIJN. 

2° -VOORZIENING IN VERBREKING. 
-OVER TE LEGGEN STUKKEN.- STRAFZAKEN. 
- PROCESSEN-VERilAAL VAN DE TERECHTZITI'ING 
VAN DE RECHTER OVER DE GROND. - GEEN 
RECHTVAARDIGING DAT ZIJ V66R HET OVER
MAKEN VAN DE Sl'UKKEN WERDEN OPGEMAAK1'. 
- PROCESSEN-VERBAAL WAAROP HET HOF 
GEEN ACH'I' VERMAG TE SLAAN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'I'RAl'ZAKEN. - ONl'STENTENIS VAN RE;GEUfA
TIG PROCES-VERBAAL VAN DE l'ERECHTZITTING 
VAN DE RECHTER OVER DE GROND. -ARREST 
DAT NIET ALLE VEREISl'E VASTSl'ELLINGEN IN
HOUDT WAARUIT DE WETTELIJKHEID VAN DE 
PROCEDURE VOOR DE RECHTER OVER DE GROND 
BLIJKT. - VERIJREKING. 

1° Indien de wet geen termijn bepaalt 
binnen welke het proces-verbaal van de 
te1·echtzitting van een strafgerecht 
dient te worden opgemaalct (1), blij lc;t 

(I) Verbr., 29 April 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 230). Verge!. verbr., 13 Jannari·l943 
(ibid., 1943, I, 12); 7 Maart 1949 (A:r:r. Verb1·., 
1949, blz. 159; Bull. en PASIC., 1949, I, 180) en 
IT April 1950 (A,.,.. Verb:r., 1950, biz. 512; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 553). 
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het nochtans -uit artikelen 423 en 424 
van het Wetback van stmtvordedng dat 
dit proces-verbaal moet wo1·den opge
maalct v661· het overmaken van het dos
s-ie-r aan het Hot, ingevolge een voor
z-iening (1). 

2o Kenn-is nemend van een voorziening, 
vermag het Hot geen acht te slaan op 
de p-rocessen-verbaal van te1·echtz'ittin
gen welke- eerst na de toezending van de 
st-ttkken van de procedure werden opge
maakt en waarvan niet blijlct dat zij 
v66r die toezending werden opge
mactlct (2) . 

3° De ontstentenis in het dossim· van de 
pTocednre van een 1·egelmati_q p1·oces
'uerbaal van de terechtzitting van het 
hot van be1·oe11, beslissende in stTatza
lcen, bTengt de verb-relcing va11 het ar
rest merle, wanneer dit laatste niet alle 
'twreiste -vnststellingcn inho1tdt waandt 
de wettclijlcheid van de prooed1tre v66r 
ifernel(l hot blijkt (3). 

(COURRIER, T. PELZER.) 

ARREST. 

IUJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 .Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 913 en 97 van de Grondwet, 
10 van de wet van 1 Mei 1849 op de recht
banken van eenvoudige en van correctio
nele politie, 189, 190, 211 en 423 van het 
Wetboek v3n strafvordering, doordat niet 
vaststaat dat cle bestreden beslissing 
gewezen zou geweest zijn op een rechts
pleging tijdens welke de substantHne 
of op struf van nietigheicl voorgeschre
ven rechts,·ormen werden nageleefd, daar 
de overeenkomstig gezegd artikel 423 
overgemaakte stukken de processen-ver
baal van de terechtzittingen niet begrij
pen, clie aan het onderzoek van de zaak 
door het hof van beroep 'verden ge
wijd, en daar het Hof van- verbreking de 
stukken niet in aanmerking mag nemen, 
die naderhand bij het dossier gevoegd 
werden om als processen-verbaal te die
nen en welke daarin niet berustten toen 
rle rechters over de grand uitspraak heb
ben gedaan : 

Overwegencle clat het vaststaat dat het 
dossier van de aan het Hof onderworpen 
procedure, bij de overmaking van de pro
cesstukken- voorgeschreven bij de artike
len 423 en 424 van het Wetboek van straf
vorclering, de processen-verbaal van de te-
-------------------------

(1) en (2) Artikel 10; alinea 2, van de wet 
van 1 Mei 1849 legt eveneens het opmaken van 
het proces-verbaal van de terechtzitting van 
de eerste rechter op, vooraleer het dossier aan 

rechtzittingen niet bevatte welke het bof 
van beroep aan het berechten van de zaak 
heeft gewijcl; 

Overwegencle - clat de naderband ver
richte toevoeging van deze stukken, wel
ke de datum niet vermelden van hun op
making, het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt na te gaan of zij v66r de overma
king van het dossier opgesteld geweest 
zijn; 

Overwegende dat, indien de wet geen 
ten:nijn bepaalt binnen welke de proces
sen-verbaal van de terechtzitting van de 
strafgerechten dienen opgemaakt, nit de 
artikelen 422 tot 425 van het Wetboek van 
strafvordering blijkt dat bet Hof, v66r 
hetwelk een voorziening is aanhangig ge-_ 
maakt, geen acht vermag te slaan op pro
cessen-verbaal van terechtzittingen welke 
slechts na de overmaking van de stukken 
van de procedure opgemaakt geweest 
zijn; 

Overwegencle dut noch nit het bestreden 
arrest noch uit enig ander processtuk 
waurop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de terechtzitting-en, tijdens wel
ke het hof van beroep de zaak heeft be
hancleld, openbaar zouden geweest zijn 
of dat het hof van beroep de sluiting der 
deuren wettelijk zou uitgesproken' heb-
ben; , 

Dat llet bestreden arrest dientengevolge 
de artikelen 96 en 97 van de Grondwet 
heeft gescbonden ; 

En overwegende dat de verbreking van 
de over cle publieke vordering gewezen 
beslissing, de verbreking met zich brengt 
van de over cle vordering van de burger
lijke 1mrtij uitgesproken veroordeling; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden' 
arrest, behalve voor zoveel het aanlegger 
van de telastlegging van gebruik van een 
vals stuk vrijspreekt ; beveelt dat onder
havig arrest zal worclen overgeschreven 
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 b,eslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
BrusseL 

6 October 1952. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslague-
1;er, H. van Beirs. - Gcli;ilcl-uidende con
cl1tsic, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H, Simont. 

de rechtbank in hager beroep wordt overge
maft!d. 

(3) Verbr., 9 Februari en 5 April 1948 (Arr. 
Fe1·br., 1948, biz_ 78 en 184; Bull. en PASJC., 

1948, I, 89 en 213) 
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2e KAMER.- 6 October 1952 

OVEREENKOMS'l'. - INDEPLAA'l'SSTELLING 
UIT KRACHT VAN EEN OVEREENKOMS'l'. -
l\'IIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT DE INDE
PLAATSSTELLING OKGELDIG IS 0.\lDAT ZIJ VOOR 
DE BE'J'ALING IS GESCHIED, - l\'IIDDEL DAT 
NIE'l' VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HE'l' HOF 
KAN WORDEN INGEROEPEN. 

Wannee1· een door het an·est aangenomen 
indeplaatsstelling nit lcraoht van een 
ove1·eenlcomst door een parti:i vo6r de 
reohter ove1· de (JTOnd werd ingeroepen, 
is niet ontvanlcelijlc het middel door de 
andeTe partij vooT de em·ste maal v66T 
het Hof nan,r;evoerd en afgeleid hientit, 
dat die indeplaatsstelling on,qeldig is 
omrZat zij v66r de l!etaUng is ge
sohiedt (1). 

(LUYTEN, '1'. NA'l'IONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
. RELGISCHE SPOORWEGEN.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is ttigen de beslissing over de publieke 
vordering : 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij, de Nationale 
Maatschappij van Belgische spoorwegen : 

Over bet enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1249, 
1250, 1251 vim het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, om de vor
dering van de burgerlijke partij, de Na
tionale J.lllaatscl~appij van Belgische spoor
wegen, ontvankelijk te verklaren, hierop 
wijst << dat de door de Nationale Maat
schappij van Belgische spoorwegen van 
Luyten gevorderde sommen door deze 
maatschar)pij aan haar beambte Tasseroul 
betaald werden op grand van de statuten 
en reglementen van de maatschappij; dat, 
luidens artikel 47 van deze statuten, 
Tasseroul de Nationale Maatschappij van 
Belgische spoorwegen in zijn rechten je
gens Luyten heeft gesteld; dat de eerste 
rechter dus terecht de door de Nationale 
Maatschappij van Belgische spoorwegen 
tegen Luyten gerichte burgerlijke vorde
ring heeft ingewilligd ll, dan wanneer .: 

(1) Raadpl. verbr., 17 Maart 1952 (Arr. 
Verbr., 1952, biz. 393; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 448\. 

1 o deze redenen de vraag onzeker laat 
of de rechters over de grand geoor
deeld hebben dat de burgerlijke partij uit 
kracht van de wet of uit kracht van een 
overeenkomst in de rechten van het 
slachtoffer zou geplaatst zijn, en, in de 
onderstelling dat het hof het bestaan van 
een indeplaatsstelling uit kracht van een 
overeenkomst zou aangenomen hebben, 
niet veroorloven na te gaan of de voor
waarden voor dergelijke indeplaatsstel
ling verenigd waren, en namelijk of de 
indeplaatsstelling uitdrukkelijk en gelijk
tijdig met de betaling is geschied (schen
·ding van artikel 97 van de Grondwet) ; 
2° dan wanneer, in elk ge'val, de statutaire 
of reglementaire bepalingen van de Natio
nale Maatschappij van Belgische spoor
wegen geen bewijs van de indeplaatsstel
ling uit kracht van de wet kU!lnen opleve
ren noch vooraf een indeplaatsstelling uit 
kracht van een overeenkomst lninnen be
werkstelligen, daar deze gelijktijdig met 
de betaling moet geschieden (schending 
vnn de artikelen 1249, 1250 en 1251 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat het arrest, door te steunen 
op een aan verweerster door .het slacht
offer Tasseroul verleende indeplaatsstel
ling, zonder dubbelzinnigheid bepaalt dat 
de indeplaatsstelling uit kracht van een 
overeenkomst is geschied; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Overwegende dat, toen verweerster deze 
indeplaatsstelling v66r de rechter over de 
grand ingeroepen heeft, aanlegger daar
tegen niet aangevoerd heeft dat zij on
geldig was omdat zij v66r de betaling tot 
stand was gekomen ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del, vreemd aan de openbare orde, niet 
voor de eerste maal v66r het Hof mag 
worden ingebracht; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de vordering 
van de bnrgerlijke partij, Noel Tasseroul : 

0Yerwegende dat M•r de Warzee, pleit
bezorger bij het Hof van beroep te Luik, 
aan wie aanlegger een bijzqndere vol
macht heeft gegeven, op 11 Juni 1952 na
mens Luyten verklaard heeft afstand te 
doen van diens voorziening tegen deze 
beslissing ; 

IV. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de vordering 
van aanlegger in hoedanigheid van bur
gerlijke partij tege1,1 Noel Tasseroul, 
rechtstreeks gedaagde : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken niet blijkt dat de 
voorziening zou betekend geweest zijn 
aan Noel Tasseroul, tegen wie zij gericht 
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is; dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; (Wetb. van strafv., art. 418); 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening voor zoveel zij tegen 
de over de vordering van de burgerlijke 
partij Tasseroul gewezen beslissing ge
richt is; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

6 October 1952. - ze kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. .Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclu.idende oonolusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleitm·, H. Simont. 

2" KAMER. - 6 October 1952 

BESL.AG. - STRAI<'ZAKEN. - VRIJSPRAAK 
VAN DE VERDAOHTE. - VORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TOT TERUGGAVE VAN IN 
BESLAG GENOMEN VOORWERPEN. - NIET IN 
BESLAG GENOMEN VOORWERPEN. - 0NBE
VOEGDHEID VAN DE STRAI<'REOHTER. 

Zo de stratreohter, wellce over de pu
Mieke vordering een eindbesUssing 
wijst, bevoegd is om over de teruggave 
van de in beslag genomen voorwerpen 
uitspraak te doen, en daartoe zelfs ge
houden is in geval te dien einde oon
olus·ies werden genomen (1), mag hij, 
in geval hij de veTdaohte vr·ijsp1'eekt, 
niet ove1' een vo1'dering van de burger
lijke paTtij tot teruggave van niet in 
beslag genomcn voo1'werpen uitspraak 
docn.. (Wetb. van strafv., art. 370.) 

(VENNOOTSCHAP (( JlETONS INDUSTRIELS 
REVELATION ll, '1'. HEVESZ.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Maart 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegende dat de voorzienii1g slechts 
ontvankelijk is voor zoveel zij op de ver
oordeling van aanlegster tot de kosten van 
de publieke vordering betrekking heeft; 

Overwegende dat aanlegster te dien op
zichte geen enkel middel inroept en dat 
het Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 

(1) Verbr., 29 November 1943 (A1'>'. Ve1·br., 
1944, blz. 34; Bull. en P ASIC., 1944, I, 76) en 
7 September 1950 (Arr. Verb1·., 1950, blz. 745; 
B1tll. en PASIC., 1950, I, 853). 

is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van aanlegster; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verweerder vrijspreekt van de betichting 
ten nadele van aanlegster 124,000 frank tot 
140.000 frank, die hem overhandigd wer
den op voorwaarde ze terug te geven of 
een bepaald gebruik er van te maken, be
drieglijk, hetzij verduisterd, hetzij ver
spild te hebben; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, eerste onderdeel, door
dat het bestreden arrest, hoewel de mate
riele werkelijkheid vaststellende van liet 
aan beklaagde toerekenbaar tekort, het 
door hem voorgesteld verdedigingsmiddel 
heeft aangenomen, hetwelk hieruit was 
afgeleid dat de sommen waarvan sprake 
onder meer gediend hadden om zijn eigen 
prestaties in het belang van de bu.rger
lijke partij te bezoldigen, door te st-mnen 
hierop dat, volgens de besluiten van het 
ten verzoeke van de onderzoeksrechter op
gemaakt deskundig verslag cc er geen te
kort zou bestaan indien aangenomen was 
dat Revesz recht had op wedden, vermits 
deze het grootste deel van de litigieuze 
som zouden uitmaken, terwijl de onder 
meer ten behoeve van Juffrouw 'Barcsay 
gedane onkosten en uitgaven het saldo van 
het tekort zouden delgen ll, - dan wan
neer het deskundig verslag (blz. 61 en 62) 
·de onderstelling niet bedoelt waarin 

c< wedden ll in algemene bewoordingen ver
schuldigd zouden zijn, doch deze waarin 
een bedrag van 130.000 frank deswege zou 
verschuldigd zijn; dan wanneer het be
streclen arrest aan het deskundig ver
slag alclus een draagwijdte heeft gegeven 
welke het niet heeft en dientengevolge het 
geloof dat aan de akten dient gehecht 
heeft geschonden; tweede onderdeel, door
dat, om vermeld verweermiddel aan te ne
men, het arrest zekere bescheiden heeft 
ingeroepen waarvij.n het de zin heeft 
verdraaid c\oor hun een draagwijdte te 
geven welke met hun bewoordingen niet 
te verenigen is, te weten : 1° een cc nota
rekening ll (stukken 49 en 59) welke zou 
bewijzen dat partijen cc bezoldigingen voor 
de arbeid van beklaagde tijdens zijn ver
blijf, in Belgte in aanmerking gena
men hebben; 2° een briefwisseling 
tussen beklaagde, een zogenaamde Nya
radi ~n Juffrouw Barcsay welke zo
gezegd deze nota's zou staven; 3° een 
brief van Revesz aan Nyaradi van 
30 Juli 1949 en van Nyaracli aan Juffrouw 
Barcsay van 13 .Augustus daaropvolgend 
(stukken 11-9 en 11-13, deskundig verslag, 
blz. 30, tot 32 en 33 tot 34), welke zoge
zegd dezelfde draagwijdte hebben : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het deskundig verslag 

namelijk vermeldt dat cc indien de maan-
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delijkse wedde van 10.000 frank echter 
aanirenomen was, het tekort in kas slechts 
146.878 fr. 63 - 130.000 = 16.878 fr. 63 
l!IOU belopen, in welk geval er geen op
lichting zou behoeven te worden ten laste 
gelegd ... »; 

Overwegende dat, door vast te ~:>tellen 
dat de door de deskundige in aanmerking 
genomen wedden, namelijk 130.000 frank 
<< het grootste deel van het tekort zouden 
uitmaken, hetwelk ten hoogste 140.000 fr. 
bedraagt >>, bet arrest geenszins het ge
loof heeft geschonden, dat aan het des
kundig versing client gehecht; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de « nota-rekening >> 

(stuk 49a) een rubriek « bezoldiging >> 
()mvat; dat aanlegster in gebreke blijft 
aan t.e duiden waarin het bestreden ar
rest, met te zeggen dat het llier gaat over 
de vergelding van een door verweerder in 
Belgii~ uitgevoerd werk, het geloof lleeft 
gescllonden clat aan dit gescllrift client ge
hecllt; 

Overwegende clat, voor zoveel het sub 
nr 2, << een briefwisseling bedoelt tussen 
beklaagde, een zogenaamde Nyaradi en 
.Juffrouw Barcsay ll, het middel wegens 
zijn onduidelijkheid niet kan beantwoord 
worden; 

Overwegende dat het 3° van dit onder
dee! van het middel enkel steunt op een 
passus van de brieven van 30 Juli en 
13 Augustus 1949, dan wanneer het arrest 
de gehele tekst van die geschriften tot 
gron(lslag neemt ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid- . 
del dienvolgens niet kan aangenomen wor
den· 
O~er het tweede middel : schending van 

de artikelen 97 van de Grondwet en 1317 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat, kennis dienend te nemen van con
dusies waarbij de burgerlijke partij het 
hof verzocht vast te stellen dat de cognos
sementen, eigendom van de burgerlijke 
partij, haar dienden teruggegeven te wor
den, daar de rechtbank zich ten onrechte 
onbevoegd had verklaard om van derge
lijke vordering kennis te nemen, het hof 
van beroep, - onder het voorbehoud van 
een binnen de maand door de burgerlijke 
partij nan te tekenen verzet, - deze aan
spraak van de hand heeft gewezen, hetzij 
zonder daarvoor redenen op te geven, het
zij om reden << dat, wanneer geen inbreuk 
aanwezig is, de strafrechter onbevoegd is 
om over een private vordering uitspraak 
te doen >>; doordat, in de eerste onder
stelling, het hof verzuimd heeft zijn be
slissing met redenen, in verband met de 
neergelegde conclusies, te omkleden, en 
doordat, in de tweede, het recht heeft ge
sproken op grond van een met zijn dispo-

sitief tegenstrijdige reden, vermits deze 
reden het hof ertoe moest leiden zich on
bevoegd te verklaren, zoals de eerste 
rechter het gedaan had : 

Overwegende dat het dispositief van 
het bestreden arrest luidt dat het hof 
<< zich onbevoegd verklaart om over de 
vordering van de burgerlijke partij uit
spraak te doen >>; dat. deze beschikking op 
passende wijze is gemotiveerd door de be
schouwing « dat wanneer geen inbreuk 
bestaat, de strafrechter onbevoegd is 
om over een private vordering uitspraak 
te doen >>; 

Overwegende, enerzijds, dat ten gevolge 
van .de alzo verklaarde onbevoegdheid, de 
eis van de burgerlijke partij, welke als 
voorwerp had de teruggave van door be
klaagde overgelegde bescheiden, die even
wei niet inbeslag genomen noch zelfs ter 
griffie neergelegd waren geweest, · door 
het arrest niet mocht ingewilligd worden; 

Dat, anderzijds, het arrest slechts de 
teruggave van de ter griffie neergelegde 
bescheiden gelast; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
naar de zin van artikel 97 van de Grond
wet gemotiveerd is en de door aanleg
ster beweerde tegenstrijdigheid niet in
houdt; dat het middel niet gegrond is; 

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

6 October 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter en versla,qgever, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Demeur. 

2• KAMER. - 6 October 1952 

1° DOUANEN EN ACOIJNZEN.- Hms
ZOEKING. ____: MACHTIGING DOOR DE VREDE
RECRTER. - AANDUIDING VAN RET ONROE
REND GOED VEREIST. - AANDUIDING VAN EEN 
ENKEIJ': VAN DE BEWONERS VAN DIT GOED. 
GELDIGHEID. 

2° YERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
DOUANEN EN AOCIJNZEN. - MISDRIJF MET 
GEVANGEN!SSTRAF J;JN GELDBOE1'E STRAFBAAR. 
- VRI.JSPRAAK. - VOORZIENING DOOR RET 
BESTUUR ALLEEN. - VOORZIENING GEGROND. 
- YERBREKING BEPERKT TOT DE BESLISSING 
OVER DE \'ORDERING VAN RET BESTUUR. 

1° Ter zalce van tnisdrijven tegen de wet
ten ovm· de douanen en accijnzen, moet 
de door de vrederechter verteende mach
tiging tot huiszoelcing het onroerend 
_qoed aand1tiden waarin de huiszoelcing 
toegestaan wordt. De omstandigheid dat 
de machtiging slechts de naam van een 
van de bewoners van dat goed aanduidt, 
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brengt geen nietigheid mede (1). (Wet 
van 26 Augustus 1822, art. 200 en 201.) 

2o 1Vanneer, in zalcen van douanen en ac
cijnzen, het bestuur alleen zich heett 
voorzien tegen een arrest dat de ver
dachte van een vervolging wegens een 
met gevangenisstTaf en geldboete st·raf
baM misdrijf v·l"'i:ispreelct, beveelt, in 
geval van verbrelcing van dat arrest, 
het H of slechts de verbreking eT van in 
zover het over de vordering van. het be
stuw- uitspraak gedaan heett (2). 

(BESTUUR VAN !JOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. WIERTZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 13 December 1951 en 
22 Maart 1952 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 200 en 201 van de Algemene 
Wet van 26 Augustus 1822, doordat de be
streden arresten zowel de huiszoeking 
welke de ambtenaren der douanen en ac
cijnzen in het gedeeltelijk door verweer
der gebruikte gebouw hebben verricht, als 
de daarop volgende rechtspleging nietig 
hebben verklaard, en verweerder van de 
vervolging ontslagen hebben door te laten 
gelden dat door machtiging te verlenen 
tot huiszoeking in het gebouw gelegen 
te Beyne-Heusay, Grand'route, nummer 
147-149·, hetwelk door dame C ... of door 
welke persoon ook bewoond was, de vre
derechter daartoe enkel geldig had kun
nen ·machtigen voor het· deel van het ge
bouw da t door of vanwege de met name 
aangeduide persoon bewoond was, dan 
wanneer ter zake van inbreuken op de 
wetten betreffende de douanen en accijn
zen, de door de vrederechter af te leve
ren machtiging tot huiszoeking enkel het 
onroerend goed hoeft te vermelden tot het 
doorzoeken waarvan machtiging wordt 
verleend : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de bestreden arresten blijkt dat de 
door de vrederechter afgeleverde machti
ging het verrichten van een huiszoeking 
toestond <<in de gebouwen en op het. ge
sloten erf gelegen te Beyne-Heusay, 
Grand'route, nrs 147-149, en bewoond door 
dame C . ., of door om het even welke per
soon)); 

Overwegende dat de arresten beslissen 
dat, bij niet vermelding van de eenzelvig
heid der personen die ze bewoonden, de 
machtiging aan de ambtenaren van het 

(1) Verbr., 16 Juni 1947 (.Arr. Verbr., 1947, 
blz. 205; Bull. en PASIC., 1947, I, 267). Raad
pleeg eveneens verbr., 25 September 1950 (Arr. 
Verb1·., 1951, blz. 16; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 18). 

bestuur geen verlof gaf om de vertrekken 
van het onroerend goed te doorzoeken 
welke dame C... niet in gebruik had; 

Overwegende dat de in artikel 201 van 
de Algemene Wet van 26 Augustus 1822 
vervatte voorschriften aangaande de ver
meldingen welke op de aanvraag om 
machtiging moeten voorkomen enkel op 
deze aanvraag betrekking hebben en 
niet op de door de vrederechter afgelever
de machtiging, welke alleen het onroe
rend g·oed behoeft te vermelden tot huis
zoeking waarvan machtiging wordt vet•
leend; 

Overwegende bijgevolg dat de bestreden 
arresten voormeld artikel 201 geschonden 
hebben; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie zich tegen bewuste arresten niet 
voorzien heeft; 

Om die redenen, verbreekt de best'reden 
arresten, doch enkel voor zoveel zij 
over de vordering van het Bestuur van 
douanen en a·ccijnzen uitspraak hebben ge
daan; veroordeelt verweerders tot de kos
ten; 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 gedeeltelijk vernietigde be
slissingen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

6 October 1952. - 2" kamer. - Foo1-zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slagge
ve1·, H. van Beirs. - Gel-ijlcluidende con
cMtsie, H .. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Depresseux (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Luik) . 

2e KAMER. - 6 October 1952 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- BIJ ARTIKEL 4 VAN DE BESLUITWET VAN 
19 SEPTEMBER 1945 BEDOELDE LIJST. - IN
SOHRIJVING GEGROND OP ARTIKEL 3, 6o, VAN 
DIE BESLUITWET EN ENKEL WEGENS EEN BE
DRIJVIGHEID WELKE ERTOE STREKTE 
'S VIJANDS POLITimK IN DE HAND TE WER
KEN. - ARREST DAT OP GEEN PROPAGANDIS
TISCHE BEDRIJVIGHEID WIJST. - NIET GE
RECHTV AARDIGD !JISPOSITIEF. 

Is niet 1.VetteUjlc ge1·echtvaa.1·d-igd, het ar-
1·est ddt, zonder op eniue propagandis
tische bedrijvigheid in voordeel van de 
vijand te wijzen, de ·inschrijving van de 
naam van een pm·soon op de bij Mti
lcel .q van de besluitwet bet·reftende de 

(2) Verbr., 17 December 1951 (Arr. T'erbr., 
1952, blz. 185; Bull. en PASIC., 1952, I, 201, en 
de nota 4, blz. 202). 
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epuratie inzake buruertrmtw bedoelde 
lijst behoudt, wanne'G die inschriiving 
op artilcel 3, 6°, van die besluitwet ge
grond was en zich ertoe beperkte, zon
der nadere bepaling, ten laste van de 
ingeschreven pe1·soon een bedrijvigheid 
te leggen wellce e1·toe strelcte 's vijands 
politielc in de hand te werlcen (1). 

(llRONCKAR'r.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Januari 1949 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, hetwelk ten 
dage van de inwerkingtreding van de wet 
van 29 Februari 1952 betreffende de epu
ratie inzake burgertrouw kracht van ge
wijsde had bekomen ; 

Gelet op de voorziening welke op 
12 April 1952 bij toepassing van artikel 9 
van voormelde wet werd ingesteld; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet: 

Overwegende dat de Krijgsauditeur bij 
de krijgsraad te Luik, op 19 Janua1'i 1946 
aanleggers naam op de bij artikel 4 van 
de besluitwet van 19 September 1945 be
doelde lijst heeft ingeschreven, ten einde 
hem bij toepassing van artikel 3, 6°, van 
gemelde besluitwet voor de duur van 
twintig jaar vervallen te verklaren van 
de in artikel 123sexies van het Strafwet
boek opgesomde rechten, om reden dat 
aanlegger << individueel, hoe dan ook, eni
ge propagandistische bedrijvigheid aan de 
dag heeft gelegd, welke er toe strekte 
's vijands politick in de hand te wer
kenll; 

Overwegende dat op het door aanlegger 
aangetekend verzet, de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, bij vonnis van 
8 December 1947, bedoeld verzet gegrond 
verklaard heeft en gelast ·heeft dat aan
leggers naam nit bovenvermelde lijst 
zou worden geschrapt; 

Dat op hoger beroep door het openbaar 
ministerie het Hof van beroep te Lnik, 
dit vonnis op 31 Januari 1949 heeft her
vormd en aanlegger voor een jaar ver
vallen verklaard heeft van het recht om 
te stemmen, te kiezen en verkozen te 
worden; 

Overwegende, enei·zijds, dat het in de 
beslissing van de krijgsauditeur ingeroe
pen artikel 3, 6°, enkel toepasselijk was 
op hem die << individueel enige propagan
dische bedrijvigheid aan de dag heeft ge
legd welke een van de onder ur 3 van het
zelfde artikel omschreven doeleinden be
oogde )) ; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 

(1) Verge!. het volgend arrest. 

ten laste van aanlegger op geen propagan
distische bedrijvigheid wijst: 

Dat deshalve het arrest zijn dispositief 
niet gerechtvaardigd heeft en de in het 
middel aangeduide wetsbinmling geschon
den heeft; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal ·Worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

6 October 1952. - 2" kamer. - VoorzU
te1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. De Bersaques. - Gelijkl7t'ldende 
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 6 October 1952 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- ARREST DAT H:MANDS NAAM OP DE lli.T AR
TIKEL 4 VAN DE WET VAN 14 JUNI 1948 llE· 
DOELDE LI.TST IJEHOUDT. - ARRES'l' D_AT, IN DE 

llEWOORDINGEN VAN DE WET, HE'l' FElT VAST
STELT WEGENS HETWELK DE INSOHRI.TVING 
WORDT BEHOUDEN. - GEEN OONOLUSIES. -
WE'l'TELI.TK GEMOTIVEERD ARREST. 

Bij ontstentenis van concl7tsies, is het 
a1Yest wettelijlc gemotiveerd dat ie
mands naarn op de bij artilcel 4 van de 
wet· van 14 J7tni 1948, bet1·ejjende de 
ep7tratie inzalce burgert1'0ltw, bedoelde 
Ujst behoudt, wanneer het, in de be
woo1·dingen .van de wet, een feit vast
stelt dat de inschrijving 1"echtvaar
digt (2) 0 

(MARTIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hct bestreden 
arrest, op 20 Juli 1948 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelend te Luik, 
hetwelk ten dage van de inwerkingtre
ding van de wet van 29 Februari 1952 
betreffende de epuratie inzake burger
trouw in kracht van gewijsde . was ge
gaan; 

Overwegende dat de voorziening· ge
grond is op de wet van 29 Februari 1952, 
tot wijziging van de wet van 14 ,Juni 
1948 betreffende de epuratie inzake bur
gertrouw; 

Dat zij doet gelden dat de door aanleg
ger aan de dag gelegde bedrijvigheid niet 

(2) V ergel. het voorgaand arrest, alsmede 
verbr., 29 .Juli 1952 (Ar1·. Verbr., 1952, blz. 671; 
B-ull. en PASIC., 1952, I, 760). 
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onder toepassing van de artikelen 3 en 
7 van de wet van 14 Juni 1948 valt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
na de onderscheiden ten laste van aanleg
ger gelegde misdrijven tegen de uitwen
dige veiligheid van de Staat, niet bewezen 
te hebben verklaard en hem dientenge
volge te hebben vrijgesproken, vaststelt 
dat aanlegger, wegens zijn gedraging, on
der toepassing valt van artikel 3, 6°, van 
de wet van 14 Juni 1948, en hem derhalve 
levenslang van de rechten opgesomd in 
artikel 123semies van het Strafwetboek 
vervallen verklaart, om << individueel, hoe 
dan ook, enige propagandistische bedrij
vigheid aan de dag te hebben gelegd, 
welke een van de onder het 3° van voor
meld artikel 3 omschreven doeleinden be
oogde >>; 

Dat, bij ontstentenis Yan door aanleg
ger genomen conclusies, het bestreden ar
rest alclus souverein, in de termen van de 
wet, het bestaan van feiten vaststelt wel
ke de uitgesproken vervallenverklaring 
rechtvaardigen; dat het middel feitelijke 
grondslag mist : 

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

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

6 October 1952. - 2e kamer. - Voorzit
te1· en verslaggever, H. Wouters, voorzit
ter. - GeUjkluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. 

2° KAMER. - 6 October 1952 

STRAF. - NAAR DE POLITIERECHTBANK VER
WEZEN WANBEDRIJF. - AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - CORREC
TIONELE STRATI'. - 0NWET'l'ELIJKHEID. 

Wanneer, door een beschilcking van de 
1·aadlcamm· wellce verzachtende omstan
digheden aanneemt, een wanbedri.if van 
onvrijwillige slagen of ve1·wondingen 
naa·r de politierechtbank werd verwe
.zen, lcnnnen noch de 1JOlitierechtba.nk, 
noch de in hager beroep beslissende cor
rectionele 1'echtbanlc, 10egens dat mis
dri.ff tegen de vm·dachte een correc
tionele strat 11-itsprelcen (1). (Strafwet
boek, art. 28, 418 en 420; wet van 4 Oc
tober 1867, art. 4 en 5.) 

lLAMBERT.) 

ARREST. 

Hl)JT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Mei 1952 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant: 

Over het enig middel. afgeleid hieruit 
dat cle bestreden beslissing aanlegger ten 
onrechte uit hoofde van onvrijwillige sla
gen of verwondingen tot een geldboete 
van 50 frank x 10, dit is 500 frank veroor
deeld heeft, dan wanneer dit wanbedrijf 
gecontraventionaliseerd was geworden en 
de maximum geldboete, welke mocht wor
den uitgesproken, 25 frank x 10 of 250 fr. 
was: 

Overwegende dat aanlegger, bij beschik
king van de Raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Dinant van 
14 December 1951, waarin melding van 
verzachtende omstandigheden was ge
maakt, naar de bevoegde rechtbank van 
politie verwezen is geweest uit hoofde 
van de telastlegging te Anseremme, op 
17 November 1951, bij gebrek aap. voor
uitzicht of voorzorg, doch zonder het in
zicht om de persoon van een ander aan te 
randen, onvrijwillig slagen of verwon
dingen aan Jacques Dedriche te hebben 
toegebracht; 

Overwegende dat hij vrijgesproken werd 
door de Rechtbank van politie te Dinant 
v66r welke hij was gedagvaard geweest, 
maar dat hij, nadat het openbaar minis
terie van dit vonnis van vrijspraak in 
hoger beroep was· gekomen, door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant, uitspraak 
doenne in hoger beroep, veroordeeld werd 
tot een geldboete van 50 frank, verhoogd 
tot 500 frank, subsicliair tot een gevange
nisstraf van tien dagen, alsmede tot de 
kosten in eerste aanleg en in hoger be
roep; dat hem opschorsing van zes maan
den werd verleend; 

Overwegende dat, ingevolge de artike
len 4 en 5 van de wet van 4 October 1867 
op de verzachtende omstandigheden, de 
rechter in hoger beroep enkel een politie
straf vermocht toe te passen op aanleg
ger, die wegens inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek naar 
de bevoegcle rechtbank van politie was 
verwezen geweest, ten gevolge van de aan
neming van verzachtende omstandigheden 
door de raadkamer; 

Dat het bestreden vonnis, door Louis 
Lambert tot een geldboete van meer dan 
25 frank te veroordelen, voormelcle bepa
lingen alsook artikel 38 van het Strafwet
boek geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing, voor zoveel het ten opzich
te van aanlegger uitspraak heeft gedaan; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de Oor
rectioneH~ Rechtbank te Dinant en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 

(1) Verbr., 14 Juli 1952 (A•·r. Verbr., 1952, 
blz. 657; Bull. en PASIC,, 1952, I, 746). 
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kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Namen, uitspraak 
duende in hoger beroep; laat de kosten 
ten laste van de Staat. 

6 October 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Demoulin. - Gelijkluidende con
cl-us,ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 6 October 1952 
VERKEER. - INnREUK. OP ARTlKEL 42 

VAN' DE WEGCODE. - 0NVOORZlENRARE HlN
DERNlS. - BEGRlP. 

Opdat een hincle,rnis het knraJcter zan hell
ben ,ban een onvoorzienbare hincle;·;vis 
die elke strafbn;·e ·inbrettk op artikel 42 
•vnn de Wegcode ttitsluit. wo;·dt m· ver
elst dat haar nnnweziylleirl een O'ver· 
rnacht tt,itmaa1ct (1). 

(PIRLET.) 

ARREST. 

BET HOF; -' Gelet op het beRtreden 
vonnis, op 15 Mei HJ52 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; , 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 42 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, houdende Algemeen Reglement op de 
verkeerspolitie, doordat het bestreden 
vonnis de onwettelijke reden heeft over
genomen van het beroepen vonnis het
welk, na erop te hebben gewezen dat, 
blijkens de verklaring van beklaagde, 
deze, met een snelheid 'Van 60 kilometers 
per uur, op een afstand van acht meter 
achter een ander voertuig reed, geoor
deeld heeft dat « derl!alve, welke ook de 
reden zij waarom dezes bestuurcler schie
lijk heeft stil gehouclen, en of de rode 
licl!ten al clan niet gewerkt hebben, Pirlet 
zich wetens en willens derwijze heeft ge
dragen clat hem geen volcloende afstancl 
overbleef om zijn voertnig tot stilstancl 
te kunnen brengen indien het voorop
rijdend voertuig een hinclerniH kwam 
uit. te maken, wat immer te voorzien 
was>>, clan wanneer deze motivering aan 
artikel 42 van de "\Vegcode een draag
wijdte heeft gegeven welke deze wetsbe
paling niet toelaat, door de wet te doen 
zeggen dat, welke ook de redenen zijn 
mogen tot schielijk stillwnden van een 

(1) Verbr., 3 December 1951 en 7 Juli 1952 
(Arr. Verb1"., 1952, blz. 156 en 638; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 174 en 723). 

VERBR., 1953. - 3 

autobestuurder die v66r een andere auto
voerder rijdt, de gehele strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid ten laste van de 
aanrijder client te worden gelegd, de be
stuurder alzo verplichtend de mogelijk
heid van de hindernis te voorzien, bijal
dien ook hij, door wiens toedoen de hin
de,rnis ontstaat, de wet schendt door zijn 
stilhoudingsteken niet in werking te stel
len: 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vastgesteld heeft . dat, wegens de 
snellleid waarmede aanlegger met zijn 
voertuig reed en de geringe ruimte welke 
hij tussen zijn voertuig en het vooroprij
dend voertuig liet, het schielijk stilhou
den van dit laatste geen onvoorzienbare 
llindernis voor aanlegger heeft uitge
maakt; 

Overwegende dat de onvoorzienbaarheid 
van een l!indernis, tegen welke de be
stuurder van een voertuig rijdt, de 
schuld van die bestuurcler uit hoofde van 
inbreuk op artikel 42 van de Wegcocle 
niet uitsluit ten ware zij met overmacht 
ka11 gelijkgesteld worden ; 

Overwegenrle dat het bestaan van 
overmacht afhangt van feitelijke om
standigheden welke de rechter over de 
grond souverein beoordeelt; 

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

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rech tsvormen nageleefd en da t de beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

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

6 October 1952. - 2e kamer. - VoorzU
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
t•er, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclttidende conclnsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Collignon (van de Balie bij 
llet Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. - 6 October 1952 
1° RECH'J'BANKEN. - WANllEDRIJVEN EN 

OVER'l'REDINGEN. - DAGVAARDIN!l. - VODR
LOPIGE QUALIFlCA'l'IJ<;. - RECRTSMACHT VAN 
WlJZEN, ER'l'OE GEHOUDEN AAN DE FEI'l'EN, lN
DIEN Zl.J BINNEN HAAR BEVOICGDHEID VALLEN, 
Hl'N ,JUlS'l'E QUALlFIOATlE TE GEVEN. 

2° OPENBARE DRONKENSCHAP. -
lNllREUK OP ARTIKEL 1 VAN DE BESLUlTWET 
\'AN 14 NovEMBER 1939 EN OP ARTIKEL 11 
VAN DF~ WEGOODE. - EEN ZELFDE FElT DAT 
REIDE lNRREUKEN Ul'l'MAAKT. - FElT DA'f 
EVENEENS DOOR ARTlKELEN 3 EN 10 VAN DE 
BESLUI'l'WE'l' \'AN 14 NOVEMBER 1939 WORDT 
UE1'1CUGELD. 

1°' De da,g1;narding aan de vcrdnchte tot 
ve;·schi]ning v66r de 1"Cchtsmncht van 
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WtJzen, geett aan de feiten, welke aan 
die reohtsmacht worden ondenvorpen, 
sleohts een voorlopige qualifioatie. In
dien volgens die qu.alificatie beschouwd, 
de feiten onder de oevoegahe·id van 
gemelcle reohtsmacht vaZlen, rnoet deze 
de elementen van · d·ie jeiten na·uwkeu
rig opzoeken en, met ee·rbiecliging 
van de reohten ·van de vm·dediging, 
desvoo1·komend de definitieve en jttiste 
qualifioatie in de plaats stellen van 

. de voorlopig door . de dagvaarding 
gegeven qttalificatie, behottdens inaoht
neming van de bepalingen van de 
artilcelen 193, 213 en 211, van het 
Wetboelc van strafvo·rdering indien de 
feiten, na die definitieve q!talifioatie, 
haar bevoegdheid te bttiten gaan (1). 

2° Het feit zich in lcennelijlce staat van 
dronlcensohap op een openbare weg te 
bevinden en tm·zelfderti,icl een voertuig 
te besttt.ren, rnaakt niet alleen een in
bre·ulc 1tit op artilcel 1 van de besluit
wet van 11, November .1939 betreffende 
de beteugeUng van de dronlcensohap en 
op at·tilcel 11 van de W egcocle, manr 
eveneens de zwnardere inbreuk beteu
geld door de artikelen 3 en 10 van ge
melde beslltitwet. 

(PROCUREUR DES KONINGS 1'E VERVIERS, 
T. DIDEBERG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 Mei 1952 in hoger beroep 
gewezen dool: de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; · 

Overwegende dat de voorziening enkel 
wordt ingesteld tegen de beslissing gewe
zen ten opzichte van Dideberg, beklaagde, 
en van Solheid, burgerlijk verantwoorde-
lijke; . 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 3 en 
10 van de besluitwet van l4 November 
1939, 1, 2 en 6 van de wet van 1 Augustus 
1899, 1l en 42 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, 65 van het Strafwet
boek, 145 van het Wetboek van strafvor
dering en 1384 van het Burgerlijk Wet
boek : 1° doordat het bestreden vonnis, 
bij overneming van redenen, het door de 
rechtbank van politie gevelde vonnis heeft 
bevestigcl welke, na cvastgesteld te hebben 
dat de drie tegen Dideberg ingebrachte 
telastleggingen bewezen waren, uit het
zelfde strafbaar feit voortvloeiden en 
het uitspreken van een enige' straf cverg
den, een bij de wet van 1 Augustus 1899 

(1) Verbr., 11 November 1942 (Bull. en 
PAsrc., 1942, I, 281); 8 Maart 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, biz. 138; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 158, en de nota 3). 

voorgeschreven straf heeft toegepast, dim 
wanneer de zwaarste straf, naar de zin 
van artikel 65 van het Strafwetboek, deze 
was bepaald bij de artikelen 3 en 10 van 
de besluitwet van 14 November 1939; 
2° d?ordat het bestreden,vonnis, bij over
neming van redenen, het beroepen von
nis heeft bevestigd voor zoveel het de 
zogenoemde Solheid hoofdelijk met be
klaagde tot het betalen van een geldboete 
veroordeelcl heeft, dan wanneer de 
zwaarste door beklaagde opgelopen straf 
deze was bepaald bij de artikelen 3 en 
10 van de besluitwet van 14 November 
1939, welk geen met artikel 6 van de wet 
van 1 Augustus 1899 overeenstemmende 
bepaling bevat, en dan wanneer bijge
volg Solheid, burgerlijk verantwoorde
lijke voor beklaagde enkel hoofdelijk met 
deze tot betaling van de kosten mocht 
worden veroordeeld 

Overwegende dat Dideberg v66r de 
rechtbank van politie werd gedagvaard 
om 1 o in kennelijke staat van dronken
schap in een openbare plaats bevonden 
te zijn geweest; 2° op de openbare weg 
een motorvoertuig te hebben bestuurd 
zoncler de vereiste lichamelijke hoedanig
heid te hebben en c:e nodige kennis en be
kwaamheid te bezitten;. 3° bestuurder van 
een motorvoertuig zijnde; nagelaten te 
hebben voortdurend van zijn snelheid 
meester te blijven, en deze derwijze te 
regelen dat hij v66r zich .een volcloende 
ruimte behield om v66r een hindernis het 
voertuig tot Rtilstand te kunnen brengen 
(besluitwet 14 November 1939, art. 1, be
sluitwet 1 Februari 1934, art. 11 en 42) ; 
dat Solheid voor de door zijn aangestelcle 
Dideberg begane feiten als burgerlijk ver-

. an twoordelijke werd gedagvaard; 
Overwegencle dat het bestreden vonnis, 

bij overneming van de motieven van de 
eerste rechter, het beroepen vonnis beves
tigd heeft, welk ten laste van Dideberg 
de drie feiten van de betichting bewezen 
had verklaard, een enige straf van 100 fr. 
boete had uitgesproken bij toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek, namelijk 
cleze welke bij artikel 2 van de wet van 
1 Augustus 1899 is bepaald, en Solheid 
burgerlijk verantwoorclelijk had ver
klaard voor de boete en de kosten welke 
zijn aangestelde Dideberg opgelopen hacl; 

Overwegencle clat in de dagvaarcling, 
waarbij de ten laste van beklaagde ge
Iegde feiten aan de rechtsmacht van wij
zen werden onderworpen, slechts een voor
Iopige omschrijving van deze feiten wordt 
verstrekt; dat indien cle feiten, beschouwd 
volgens bewuste omschrijving, binnen de 
bevoegdheid van voormelcle rechtsmacht 
vallen, deze, door een op tegenspraak ver
richt onderzoek en met eerbiediging van 
de rechten van verclediging, cle feiten met 

, cle omstancligheden behoort te omkleden 
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waaruit verzwaring of verzachting ervan 
kan voortvloeien, al wordt ook van die 
omstandigheden in de dagv:aarding geen 
vermelding gemaakt, en dienvolgens de 
definitieve en juiste omschrijving van de 
feiten behoort te bepalen, behoudens in
achtneming van de bepalingen van de 
artikelen 193, 213 en 214 van het Wetboek 
van strafvordering indien de feiten, naar 
die definitieve omschrijving, haar be
voegdheid te buiten gaan; 

Overwegende dat het bij het bestreden 
vonnis bevestigd vonnis van de rechtbank 
van politie, vastgesteld heeft dat Di
deberg zich in kennelijke staat van dron
kenschap in een openbare plaats heeft 
bevonden en terzelfdertijd op de openbare 
weg een voertuig bestuurd heeft met dien 
verstande dat eenzelfde feit beide in
breuken heeft uitgemaakt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
ten gevolge van deze dubbele vaststelling, 
na beklaagde de mogelijkheid te hebben 
geboden om zich ten aanzien van de 
nieuwe omschrijving te ye;:decligen, arti
kel 3 van de besluitwet van 14 November 
1!l39 diende toe te passen; 

Overwegende, bijgevolg, dat de enige 
nit te spreken straf de bij deze wetsbe
paling voorziene moest zijn, vermits deze 
zwaarder was dan de bij artikel 2 van de 

- wet van 1 Augustus 1899 bepaalcle straf; 
dat, bij toepassing van artikel 10, ali
nea's 4 en 5, van de besluitwet van 14 No
vember 1939, de ontzetting van het recht 
om een voertuig of een luchtschip te be
sturen of een rijdier te geleiden diende 
te worden uitgesproken en dat Solheid 
niet burgerlijk verantwoordelijk voor de 
door . zijn aangestelde opgelopen boete 
mocht worden verklaard, vermits geen 
bepaling van voormelde besluitwet derge
lijke veroordeling veroorlooft ; 

Dat al de onderdelen van het middel 
dus gegrond zijn ; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de tegen Dide
berg gerichte publieke vordering, de ver
breking ten gevolge heeft van de ten op
zichte van Solheid, burgerlijk verant
woordelijke partij, gewezen beslissing. 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel llet in zake Di-

(1) en (2) Zie de voetnota, getekend R. H., 
onderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 37. 

(3) Wanneer, wegens onoverkomelijke onwe
tendheid de rechter. een verdachte van een 
contraventioneel misdrijf vrijspreekt, moet hij 
:de bestanddelen van die grond van rechtvaar
diging vaststellen (verbr., 20 Juli 1925, B-nll. 
en PAsrc., 1925, I, 377; 23 Januari 1950 (A1·r. 
.verbr., 1950, blz. 328; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 352, alsmede de nota 1 onder v:erbr., 27 No-

deberg en Solheid uitspraak heeft ge
daan; beveelt 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 gedeelte
lijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, uitspraak doende in 
hoger beroep. · · 

6 October 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ve·r, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Geli.ilclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste adv:ocaat-generaaL 

2" KAMER.- 6 October 1952 
1° POLITIE VAN DE KOOPHANDEL. 

- BOTER EN VETTEN. ,- WET VAN 8 JULI 
1935. - N!ISDRIJF. - VOORWAARDEN. 

2° J\!IISDRI.JF. - 00NTRAVENTIONEEL MIS~ 
DRI.JF. 0NOVERKmfELIJKE ONWETEND~ 
REID. - GROND VAN RECHTV:AARDIGING. 

3° J\HSDRI.TF. - ONOVERKOMELIJKE ONWE
'l'ENDHEID. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. 
- BEG~IP. . 

1 o Indien de goede tmuw de sch-uld van 
rle llader van het b-ioi de artilcelen 20 en 

··28, paragraaf 5, 2~, van de wet vai~ 
8 J·uli 1935, betre[fende bater, marga
l"ine, bereide vetten en ande1·e eetbare 
vetten, omsch1·even materieel feit niet 
witslnit, geldt zttllcs niet voor de over
mach( of voor de onoverlcomelijlce on
wetendheid (1). 

2° Wannee1· zi.i ono·ve·rkontelijlc is, maalvt 
de onwetendheid voor de dader van een 
zelts · cont1·aventioneel misdri.if een 
grand van 1·echtvaardiging ttit (2). 

3° Door erop te wi}zen dat de dader van 
een als misd1·iif aangemerlct feit in ee1~ 
onwetendheid heeft verlcee1-d waarin, 
in clezelfde omstand·igheden, ieder re
fleU.ilce en voorzichtige mens zou heb.
ben verlceerd, stelt de 1"echter het be
staan· vast van de bestanddelen van de 
o.novm·Jcomeli.ike onwetenrlheid, gronfl 
van 1"echtvaardig'ing (3). 

'Vember 1950, Arr. Ve1·br., 1951, blz. 135; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 172). 

Bij ontstentenis van conclusies diemi.angaan
de, voldoet hij aan de hem aldus opgelegde 
.verplichting door vast te stellen dat ieder re
delijke en voorzichtige mens, in dezelfde om
standigheden, even onwetend had kunnen zijn 
(verbr., 23 Januari 1950, hierboven gemeld; 
HAUs, Principe.• generaux du d•·oit penal belge, 
d. I, n' 669). 
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(PROOUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. ROMAIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 Maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 20 en 23, paragraaf 5, 2°, 
van de wet van 8 Juli 1935 betre:ffende 
boter, margarine, bereide vetten en an
dere eetbare vetten, doordat het bestre
den vonnis verweerder vrijspreekt om re
den dat hij zich in onderhavig geval op 
een « onoverkomelijke onwetendheid >> 
kan beroepen, dan wanneer de tegen ver
weerder ingebrachte telastlegging luidde, 
onwetens de bepalingen van artikel 20 van 
voormelde wet te hebben overtreden, en 
dan wanneer het vonnis niet bepaalt 
waarin, ten deze, de onoverkomelijke 
onwetendheid bestaat : 

Overwegende, t~n aanzien van het eer
ste onderdeel, dat indien uit de termen 
zelf van de artikelen 20 en 23, para
graaf 5, 2°, van de wet van 8 Juli 1935 
blijkt dat de goede trouw bij de dader 
van het in deze bepalingen omschreven 
materieel feit diens schuld niet uitsluit, 
zulks niet geldt voor de overmacht of de 
onoverkomelijke onwetendheid.; 

Dat, volgens een algemeen strafrechte
lijk beginsel, hetwelk in artikel 71 van 
het Strafwetboek wordt voorzien, de on
wetendheicl, als zij onoverkomelijk is, of 
de overmacht, een grond van rechtvaar
diging uitmaakt; 

Overwegende, ten aanzien van het twee
de ondercleel, dat het bestreclen vonnis, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
vaststelt dat verweerder zich op een on
overkomelijke onwetendheid, grond van 
rechtvaarcliging vermag te beroepen; dat 
het erop wijst dat, in dezelfde omstandig
heden, elke redelijke en omzichtige mens 
in dezelfde onwetendheid zon verkeerd 
hebben; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep aldus op het bestaan van de be
standdelen van de onoverkomelijke on
wetendheid wijst en dat hij, bij ontsten
tenis van desbetreffende v66r hem door 
het openbaar ministerie genomen concln
sies, zijn beslissing wettelijk met redenen 
omkleed heeft ; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het midclel naar recht en het tweede 
in feite faalt; 

En overwegencle dat de substantu-\le of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat. de 
beslissing wettelijk is; 

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

6 October 1952. - 26 kamer. - Voorzit
ter en verslaggever, H. Wouters, voorzit
ter. - Gelijkluidende conclus'ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 October 19 52 
1° VERKEER. - BEGELEIDER VAN DIEREN. 

- 0NVOLDOEND AANTAL.- MISDRIJF. -BE
VEL VAN DE MEESTER. - GEEN GROND VAN 
REOIITVAARDIGING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STHAFZAKEN. - VONNIS DA'l' ZICH ER'l'OE BE
PERKT TE YERKLAREN DAT EEN PARTIJ BUR
GERLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DE YER
DAOHTE IS. - GEEN AANDUIDING VAN DE VER
OORDELING WAARVOOR DIE PARTIJ BURGER
LIJK VERANTWOORDELIJK WORDT VERKLAARD. 
- 0NWET'l'ELIJKE BESLISSING. 

1° Hij die op de openbare weg t~·ek-, last
of rijdieren ueleidt, wanneer deze niet 
van een voldoend aantal begeleiders vet·
gezeld zijn, lean voor het bi.i artilcel 18 
van de Weucode omsch1·even misdrijf 
gee·n grand va.n rechtvaarrUging afiei
den nit de omsta.ndigheid alleen dat hij 
ove·reenlcomstig een bevel van zijn mees
tm· heett gehandeld (1). 

2° Schenclt artikel 162. van het Wetboek 
van stratvm·dering, het vonnis dat een 
partij burgerlijk vemntwoordelijk voor 
de verdachte verklaart, zonder enige 
aand·uiding van de veroordeling waar
voor die partij burgerlijlc verantwoor
deUjlc wordt verklaard. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. HENRY.) 

ARREST. 

HE:!' HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 28 Maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de tegen Celes
tin Henry ingestelde publieke vordering : 

Over het eerste midclel : schending van 
de artikelen 18 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, gewijzigcl bij arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 
28 .Tanuari 1937, en 97 van de Grondwet, 
cloorclat het bestreclen vonnis, na gewe
zen te hebben op het bestaan van de be
standdelen der aan. Celestin Henry ten 
laste gelegcle inbreuk, deze vrijspreekt om 
reclen clat hij << slechts een ontvangen be
vel uitvoercle », clan wanneer, bij gebrek 

(1) Raadpl. verbr., 19 Mei 1924 (Bull. en 
PASIC., 1924, I, 352). 
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aan enige wettelijke groncl van rechtvaar
diging, hij, die een inbreuk pleegt, daar
voor strafrechtelijk client in te staan; 

Overwegende dat aan verweerder Celes
tin Henry ten laste werd gelegd een door 
een loslopend veulen gevolg paard geleid 
te hebben, zonder dat hij van een begelei
cler was vergezelcl; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat Celestin 
Henry, << geleider zijncle van trek-, last
of rijdieren, niet vergezeld was van een 
volcloencl aantal geleiders om ze in be
dwang te houden ll, hem van de tegen hem 
ingebrachte telastlegging vrijspreekt om 
reden « dat dit voorschrift van artikel 18, 
1°, van de Wegcode niet geldt voor gein
timeerde Henry, die enkel een ontvangen 
bevel uitvoerde ll ; -

Overwegende dat de band van onderge
schildheid aileen geen wettelijke grond 
van rechtvaardiging is; dat deshalve de 
omstancligheid clat verweerder een in
brenk op de verkeerspolitie heeft gepleegd 
door het bevel van zijn meester ten uit
voer te brengen, de vrijspraak niet wette-
lijk rcech tvaardigt ; · 

Dat het middel gegrond is; 
II. Voor zoveel de voorziening gericht 

is tegen de beslissing over de tegen Da
vril ingestelde publieke vordering : 

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

III. Voor. zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de tegen Mar
cel Nothomb, burgerlijk verantwoorde
lijke partij voor Robert Davril, ingestelde 
vordering : 

Over het tweede micldel : schending van 
de artikelen 50 van het Strafwetboek, 
162 van het Wetboek van strafvordering, 
() van cle wet van 1 Augustus 1899, door
dat het bestreden vonnis, waarbij ver
weerder Robert Davril nit hoofde van 
inbreuk op artikel 42 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 tot een boete 
van i"iO frank werd veroordeeld en ver
weerdE'r Nothomb burgerlijk verantwoor
delijk voor genoemde beklaagde werd 
verklaard, nalaat Nothomb hoofdelijk mE't 
Davril tot betaling van de boete en de 
kosten van de publieke vordering te ver
oordelen : 

Overwegende clat ter zake van inbreu
ken op de wetgeving betreffencle de ver
keerspolitie, de personen die overeenkom
stig artikel 1384 van het Burgerlijk Wet
bo'ek burgerlijk verantwoorclelijk zijn 
voor de kosten, het insgelijks zijn voor 
de boete (wet van 1 Augustus 1899, arti
kel 6); 

Overwegende clat, door zich er toe te 
beperken, zonder vermelding van enige 
veroordeling, te verklaren dat « Nothomb 

burgerlijk verantwoordelijk is voor Da
vril ll, het bestreden vonnis de artike
len 162 van het Wetboek van strafvorde
ring en 6 van de wet van 1 Augustus 1899 
heeft geschonclen; 

IV. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen over de burger
lijke vordering van de Belgische Staat 
(Minister van openbaar onderwijs) tegen 
Robert DaVl"il, beklaagde, en tegen Mi
chel Nothomb, burgerlijk verantwoorde
lijke partij, alsmede over de burgerlijke 
vordering van Nothomb tegen Celestin 
Henry : 

Overwegende clat het openbaar ministe
rie niet gerechtigd is om zich te voorzien 
tegen de beslissingen welke enkel betrek
king hebben op de door de burgerlijke 
partijen tegen de beklaagden of de bur
gerlijk verantwoordelijke partij ingestel
de burgerlijke vorderingen; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, in zover het uitspraak heeft 
gedaan over de publieke vordering inge
steld tegen beklaagde Henry en tegen 
Nothomb, burgerlijk verantwoordelijke 
partij voor Davril; verwerpt cle voorzie
ning voor het overige; beveelt dat o:r;tder
havig· arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Namen en dat melding er 
van zal ~~:emaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerders Celestin Henry en 
Michel Nothomb elk tot een viCI·de van de 
kosten; laat het overblijvende van de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Oorrec
tionele Rechtbank te Dinant, uitspraak 
cloende in hoger beroep. 

6 October 1952. - 2e kamer. - TToorzit
ter en verslaggeve1·, H. Wouters, voorzit
ter. - Gelijlclitidende conclits-ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 October 1952 
1° VERJARING IN STRAFZAKEN. 

VERKEER. - VEHJARING VAN EEN JAAR. 

2° VER.JAIUNG IN STRAFZAKEN. 
GECON'l'RAVEN'l'IONALISEERD WANBEDRI,TF VAN 
VERWONDING~;N.- lNBREUK OP DE WEGCODJ<:.
BES'l'ANDUEEL VAN RE'l' GECONTRAVENTIONALI
SEERD WANBEDRIJF. ~ VERJARING VAN DE 
PUHLlEKE VORDERING WEGENS RE'l' GECONTRA
VENTIONALISEERD W ANBEDRIJF. - ZONDER 
INVLOED OP DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING WEGENS DE INBREUK OP DE WEG
CODE. 

1° Ter zalce van inb?"e·uken op de We{l
code, bedraagt de termijn van ve1'jaring 
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va·n de pubUeke vordering een jaar te 
rekenen van de dag waarop het mis
drijf werd gepleegd,· binnen die termijn 
lean de verjar'i'llg door daden van onder
zoek of van vervolging gestttit wo1·
den (1). (Wet van 1 Augustus 1899, 
art. 7; wet van 17 April 1878, art. 26.) 

2° Wanneereen verdachte wegens een ge
contravenUonaZiseerrl wanbedr·ijf van 
onvrijwillige verwondingen wordt ver
volgd, alsmede wegens een inbrettk op 
de Wegcode, is de verjaring van de. we
gens het eerste misd1·ijf ttitgeoetende 
pttbUelee vordm··ing zonder invloed op 
de pttblieke voTdering ttUgeoetend we
gens het tweede, zelfs wanneer dit 
tweede misd1·ijf een van de bestandde
len van het gecontravenUonaliseeTd 
wanbedrijf nitmaalct (2). 

(PHOCUREUR DES KONINGS 'l'E HOEI, 
T. DEDOUAIRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 Mei 1952 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

Overwegende dat dit vonnis enkel wordt 
bestreden voor zoveel daarbij de publieke 
vordering ingesteld op grond van een in
brenk op artikel 36, 4°, van de Wegcode 
verjaard wordt verklaard; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 7 van. de wet van 1 Augustus 
1899 op de verkeerspolitie, en 26 van de 
wet van 17 April1878 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, doordat het 
bestreden vonnis de 1'mblieke vordering 
welke ten laste van Willy Dedouaire werd 
ingesteld nit hoofde van inbreuk op arti
kel 36, 4°, van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende Algemeen Re
glement op de verkeerspolitie, verjaard · 
verklaard heeft en dientengevolge Al- . 
phonse Dedouaire, burgerlijk verantwoor
delijke partij, buiten zaak heeft gesteld, 
dan wanneer een verjaringstuitende daad 
te bekwamer tijd was verricht geweest : 

Overwegende dat Willy Dedouaire in
gevolge, een beschikking van de raadka
mer, waarin melding van verzachtende 
omstandigheden ·was gemaakt, naar de 
rechtbank van politic werd verwezen uit 
hoofde van inbreuk op de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, wegens op 
25 Februari 19.51 begane feiten; dat hij 

(1) Verbr., 22 Juli 1950 (Bull. en PA.src., 
1950, I, 841); 12 November 1951 (Arr. Verbr., 
1952, biz. 120; Bull. en PASIC., 1952, I, 131). 

(2) Verge!. verbr., 12 December 1949 (A1·r. 
Verb1·., 1950, biz. 226; B1tll. en PAsrc.,. 1950, 
I, 246). . 

bovendien gedagvaard werd uit. hoofdc 
van een, te zelfder plaats err op dezelfde 
dag bedreven inbreuk op artikel 36 4o 
van de Wegcode; dat Alphonse Dedo~air~ 
als burgerlijk verantwoordelijke voor 
eerstgenoemde gedagvaard werd ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst << dat de telastlegging van ar
tikel· 36, 4°, enkel een bestanddeel van de 
thans vcrjaarde telastlegging van arti
kel 418 van het Strafwetboek is )) en 
dienvolgens, beslist dat de publieke vor: 
dering zo ten opzichte van beklaagde als 
ten opzichte van de burgerlijk verant
woordelijke partij door verjaring verval
len is; 

Overwegende dat de bestanddelen van 
de inbreuk op artikel 36, 4°, van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934 niet 
iclentiek zijn met die vail de in de arti
kelen 418, 420 van het Strafwetboek om
schreven inbreuk ; 

. Dat claaruit voortvloeit dat de verja
rmg van de publieke vordering, wat be
treft de telastlegging van het gecontra
v~n~ionaliseercle wanbeclrijf van onvri.i
wrlllge slagen of verwonclingen, geen 
~eerslag heeft op de publieke vordering 
m verband met de telastlegging o·egrond 
op artikel 36, 4°, van de Wegcode ;"' dat zij 
geen beletsel oplevert ten aanzien van cle 
toerekenbaarhcid van deze inbreuk, op 
grond van welke binnen de termijn van 
een jaar vervolging mag worden inge-
steld · ·· 
Ov~rwegende derhalve dat, door om de 

daarin opgegeven reden, de publieke vor
dering door verjaring vervallen te ver
klm·en wat de inbreuk op. de Wegcode be
treft, en door niet na te gaan of een ver
jaringstuitende daad niet te bekwamer 
tijd binnen deze termijn van een jaar 
was verricht geworden, het bestreden 
vonnis de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel hct 
de publieke vorclering betreffende de in
brenk omschreven in artikel 36, 4°, van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 

. 1!J34 vejaard verklaart, Alphonse De
douaire, burgerlijk verantwoordelijke 
voor beklaagde, buiten de. zaak stelt, en 
over de kosten van de publieke vordering 
uitspraak doet; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt lverweerderR tot de kosten · ver
wijst de aldns beperkte zaak naar d~ Cor
rectionele Rechtbank te Luik, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

6 October 1952. - 2° kamer. - Yo01·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge-



ver, H. Anciaux Henry de Faveuux. -
GeUjlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. -- 6 October 1952 
J. 0 VOORZIENING IN VERBREKING. 

-DAARTOE GERECHTIGDE P~:HSONEN. -- STRAF
ZAKEN. - BESLISSING OVER DE VORDERING 
VAN DE BURGERLI.JKE PARTIJ. ·- VOORZIE
NING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. -
0NONTVANKELIJKHEID. 

2° STRAF.- EJENDAADSE SAMENLOOP VAN MIS
DRIJVEN. - ZWAARSTE S'l'RAF. - GECONTRA
VENTIONALISEERD WANBfcDHIJF VAN ONVRIJ
WlLLlGE VERWONDINGEN. - INBREUK OP DE 
WEGCODE. - S'L'RAF, WELKE DIE INBREUK 
BETEUGEL'L', ALLEEN TGEPASSELIJK. 

3° VEJRKEJEJR. - GECONTRAVENTIONALISEERD 
W ANBEDRUF VAN ONVRIJWILLIGE VER WONDIN
GEN, - INBI~EUK OP DE WEGCODE .. - EJEN
DAADSE SAMENLOOP. - 1\IIISDRIJVEN DOOR EEN 
GEHUWDE VROUW GEPLEEGD. - MAN BUR
GEl~LIJK VERAN'l'WOORDELIJK VOOR DE GELD
BOETE EN DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VOR
DERING. 

J. o G(;en vooTc:;iening lean door het open
baaT ministerie woTden ingesteld tegen 
de over de vo;·deT'ing van de btwgeT
lijlce paTtij r1ewezen beslissing (J.). 

·zo ·wannee;· een vecont1·aventionaUseeTd 
wanbed;·ijf van onv·rijwUlige verwon
dingen en een inb1-eulc op cle 1Veucocle 
een enkel. feit ttitrnalcen, is cle zwaaTste 
st·raf, welke alleen moet nitgespmlcen 

· wo;·clen, cleze wellce cle ·inbTeuk op de 
Wegcode bete·ztgelt (2). (Strafwetboek 
art. 65.) 

3° W anneer een gecont;-aventionalisee;-d 
wnnbedrijf vnn onvrijwillige ve;·won
d·ingen en een inb;·ettlc op de We.qcode, 
welke een enlcel feit uitmnlcen, doo;- een 
uehttwde v;·ou.w weTden gepleegd, ·is de 
man bm·geTlijlc ve;-antwoordelijlc voo;· 
ae veroo;·deUnu vnn z·ijn echtgenote tot 
geldboete en tot de lcosten vnn de ptt
bl-ielce vorde;·ing. (Wet van 1 Augustus 
1899, art. 6.) 

(PROGUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
'1'. VERVIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Mei 1952 in hager beroep ge
wezen door de Correctionele · Rechtbank 
te Luik; 

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (Ar;·. Ye;·b;·;, 1949, 
blz. 321; Bull. en PAsiC., 1949, I, 361, en de 
nota 1). 

(2) Verbr., 12 Maart 1935 (Bull. en PAsrc., 

39 

I. In zove:r de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen Jacque
mart en Marechal ingestelde publieke vor
dering : 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vorderingen 
van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat geen voorziening tegen 
deze beslissing door het openbaar minis
terie kan worden ingesteld ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door het open
baar ministerie teg·en Vervier, burgerlijk 
verantwoordelijke partij, ingestelde vor
dering : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 65, 418, 420 van het Straf
wetboek, 2 en 6 van de wet van 1 Augus
tus 1899, doordat het bestreden vonnis 
verklaard heeft dat Toussaint Vervier 
niet burgerlijke verantwoordelijke was. 
voor de geldboete opgelegd aan zijn echt
genote Marie Marechal, welke veroor
deeld was geweest uit hoofde van inbreu
ken op de artikelen 418, 420 van het Straf
wetboek en 85, E, paragraaf 1, van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 op 
de verkeerspolitie, omdat de minder dan 
2fi frank belopende enige boete welke aan 
beklaagde Marechal werd opgelegd, bij 
toepassing van artikel 65 van het Straf
wetboek, de op de inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek 
en niet de op de inbreuk op artikel 85, 
E, paragraaf 1, van de Wegcode gestelde 
straf is, zodat artik~l 6 van de wet van 
1 Augustus 1899, waarbij veroorloofd 
wordt Vervier voor de door zijn echt
genote opgelopen boete burgerlijk ver
antwoordelijk te verklaren, niet kan wor
den ingeroepen, dan wanneer, ten gevolge 
van de contraventionalisering van het 
wanbedri1f van door onvoorzichtigheid 
toegebracht verwondingen, · de zwaarste 
straf de op de inbreuk op de Wegcode 
gestelde straf was en dienvolgens arti
kel 6 van de wet van 6 Augustus 1899 toe
passelijk was .: 

Overwegende dat bij beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik, waarbij verzachtende 
omstandigheden werden voorzien, Marie 
Marechal naar de Rechtbank van politie 
te Fexhe-Slfus verwezen is geweest, onder 

1935, I, 193); 23 Februari 1937 (.-irr. Yerbr., 
1937, blz. 13; Bull. en PASIC., 1937, I, 72) en 
28 Maart 1938 (A;·r. Yerbr., 1938," blz. 69; 
B1tll. en PASIC., 1938, I, 118). 
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de telastlegging van door onvoorzichtig
heid veroorzaakte verwondingen; 

Dat zij v66r die rechtbank tevens werd 
gedagvaard nit hoofde van inbreuk op ar
tikel 85, E, paragraaf 1, van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 op de 
verkeerspolitie; 

Overwegencle dat haar echtgenoot, Ver
vier, insgelijks als burgerlijk verantwoor
delijk voor beklaagcle is geclagvuard ge
weest; 

Overwegende dat, bij haar op 20 Maart 
1952 gewezen vonnis, de recbtbank van 
politie beslist dat de telastlegging van 
onvrijwillige verwoncliugen en die van in
brenk op de Wegcode zich vermengen, 
wijl zij uit een zelfcle feit voortvloeien, 
en tegen lYiarechal bij toepassing van ar
tikel 65 van bet Strafwetboek een enige 
straf van 26 frank boete uitspreekt; 

Overwegencle dat zij Vervier· voor de ten 
laste van zijn ecbtgenote gelegde kosten 
en boete burgerlijk verantwoonlelijk ver
klaart, overeenkomstig artikel 6 van de 
wet van 1 Augustus 1899; 

Overwegende dat het in hoger beroep 
gewezen bestreden vouuis de beroepen be
slissing te clezen aanzien hervormt, ver
klaart dat Vervier niet burgerlijk verant
woordelijk is voor de aan beklaagde opge
legde boete omdat deze boete de straf is, 
uitgesproken wegens inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en 
niet wegens inbreuk op artikel 85, E, pa
ragraaf 1, van de Wegcode, zodat arti
kel 6 van de wet van 1 Augustus 1899, 
waarop de veroordeling van Vervier rust, 
niet toepasselijk is ; 

Dat het bestreden vonnis bovenclien ver
klaart dat Vervier evenmin burgerlijk 
verantwoordelijk is 'voor de ten laste van 
zijn echtgenote uitgesproken veroordeling 
tot de kosten van de publieke vordering; 

Overwegende dat, ten gevolge van de 
verwijzing naar de rechtbank van poli
tie, de telastlegging van het veroorzaken 
van verwondingen door onvoorzichtigheicl 
enkel nog tot een straf van 1 tot 7 dagen 
gevangenis en van 1 tot 25 frank geld
boete aanleicling kon geven; 

Dat, aangezien de inbreuken op de ver
keerspolitie, volgens artikel 2 van de wet 
van 1 Augustus 1899, met een gevangen
zitting van 1 tot 8 dagen en een boete 
van 5 tot 200 frank gestraft worden, 
laatstvermelde straf, zwaarder dan eerst
vermelde, kracbtens artikel 65 van het 
Strafwetboek aileen toepasselijk was; 

Dat het bestreden vonnis de toepassing 
van artikel 6 van de wet van 1 Augustus 
1899 dus niet mocht weglaten; 

Dat de bestreden beslissing derhalve 
onwettelijk heeft beslist dat Vervier niet 
burgerlijk verantwoordelijk was voor de 
door Marechal opgelopen veroordeling tot 

een boete en tot de kosten van de publieke 
vordering ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak heeft 
gedaan over de door het openbaar 
ministerie ,tegen Toussaint Vervier inge
stelde vordering ; verwerpt de voorziening 
voor bet overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van het ge
deeltelijk vernietigd vonnis; veroordeelt 
Vervier tot een vierde van de kosten; 
laat het overblijvende van de kosten ten 
laste van ;de Staat; verwijst de aid us 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in 
hoger beroep. 

6 October 1952. - 26 kamer. - Yoor·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - l'e1·slagge
ver, H. De Bersaques. - Geli.ikluidende 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 October 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - VOOR:ZIENING NA VOORZIE
NING NIET ONTVANKELIJK. - BESOHIKKING 
VAN DE RAADKAMER WAARBIJ DE VERDAOHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE REOH'l'BANK WORDT 
VERWEZEN. - ARRES'l' VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGS'l'ELLING DAT EEN INOBSER
VATIESTELLING OF EEN VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDS'l'ELLING WEIGERT. - EJERS'J'E VOORZIE
NING n;RWORPEN OM EEN ANDERE REDEN DAN 
NIE'l'IGHEID \'OOR'J!SPRUITENDE UI'l' EEN OVER
TREDING VAN DE WET VAN 15 .JUNI 1935 .. -
TWEEDE VOORZIENING DOOR DEZELFDE PAR'l'I.T. 
- ONON'l'I'ANKELIJRHEID. 

W anneer om een andere t·eden dan een 
nietiyheid voortspntUende !tit een over
tt·eding van de wet van 15 Juni 1935 op 
het gebnliilc der talen in gerechtszalcen, 
de voorz·iening ingesteld hetzij tegen een 
besah'iJ,;lC'ing tot 'L'erwijzing van de ver
clachte naa.r de aorrectionele rechtbank, 
hetzi:i tegen een a1·1·est van de lcamer 
vnn inbesch!tld·ig·i:ngstelling dat eon ver
zoek tot ·inobservatiestelUng of tot voor
lopige inm-ijheidstelling atw'i,ist, werd 
verwo1·pen, iB een tweede voorzienin.Q 
rloo·r flezelfde tJa1·tij inrtesteld tegen de
_c;;elfcle besliBsingen niet ontvanlce
lijk (1). (Wetb. strafv., art. 438.) 

(1) Verbr., 26 November 1951 (A1"r. Verbr., 
1952, biz. 144; Bull. en PAsrc., 1952, I, 161, en 
de nota 2). 
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(WALLEZ, T. N. \'. «ASSURANCES LA PAIX ».) 

ARREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 Juli 1951 gewezen door 
de Raadkamer van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Bergen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 20 Juli 
1951 gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel, Kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op het bestreden arrest, op 26 Sep
tember 1951 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel, Kamer van inbeschul
digingstelling : 

Gelet op het bestreden arrest, op 28 Fe
bruari 1952 gewezen door het Hof van be
roep te Brussel, Kamer van inbeschuldi
gingstelling ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 10 Mei 
1952 door het Hof van beroep te Brilssel 
gewezen.; 

A.. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beschikking van de raadkamer 
van 3 Juli 1951 en tegen de arresten van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 
20 Juli 1951 ·en 26 .September 1951; 

Overwegende dat, bij arrest van 7 Ja
nuari 1952, het Hof de voorzieningen ver
worpen heeft welke door aanlegger tegen 
voormelde onderscheiden beslissingen van 
3 Juli 1951, 21 Juli 1951 en 28 September 
1951 werden ingesteld; dat aan deze ver
werping een andere reden ten grondslag 
ligt dan de nietigheid voortspruitend uit 
een overtreding van de wet van 15 Juni 
1935 betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 

Overwegende dat aanlegger op 17 Mei 
1952 tegen dezelfde beslissingen een twee
de voorziening ingesteld heeft ; 

Overwegende dat deze tweede voorzie
ning, luidelis artikel 438 van het Wetboek 
van strafvordering, niet ontvankelijk is; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van .28 Februari 1952 : 

Overwegende dat dit arrest, waarbij op 
een verzoek om inobservatiestelling af
wijzend wordt beschikt en hetwelk niet 
over een .betwisting omtrent de bevoegd
heid is gewezen, een beslissing van onder
zoek is waartegen een eis tot verbreking 
openstaat na het eindarrest van 10 Mei 
1952; 

Dat de op 17 Mei 1952 ingestelde voor
ziening dus ontvankelijk is ; 

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

0. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen het eindarrest van 10 Mei 1952 : 

In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt, gewezen : 

1 o Over de publieke vordering : 
Overwegende dat de substantiele of op 

straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

2° 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 die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aap.legger tot de kosten. 

6 October 1952. ·- 'ze kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. -+- Verslagge
ver, H. Anciaux Henry-~ Faveaux. -
Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de 'L'ermicourt, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 6 October 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

VORM. - MILITIE. - VOORZIENING GE
RICH'f AAN DE MINIS'fER VAN UINNENLANDSE 
ZAKEN. - 0NONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanleelijlc, de aan de Minister 
van binnenlandse zaleen gerichte voor
ziening tegen een beslissing van de her
kmt.ringsraad (1). (Wet van 15 Juni 
1951, art. 52.) 

(r:;ECLERCQ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 Mei 1952 door de herkeu
ringsraad van de provincie Henegouwen 
gewezen; 

Overwegende, dat, luidens van arti
kel 52, paragrafen 2 en 4 van de wet van 
15 Juni 1951 betreffende de dienstplicht, 
de voorziening, op straffe van nietigheid, 
naar de griffie van het Hof van verbre
king moet gezonden worden; dat de naar 
de Minister van binnenlandse zaken ge-

. zonden en door deze aan gezegde griffie 
overgemaakte voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, ver>lerpt de voorzie
ning. 

6 October 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter en verslaggever, H. Wouters; voorzit
ter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit. de 'L'ermicourt, eerste advocaat
generaal. 

(1) Verbr., 18 Juni 1951 (An·. Verbr., 1951, 
blz. 620 ; Bull. en P ASIC., 1951, I, 717). 



-42 

2• KAMER.- 6 October 1952 

VOORZ,IENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. - MILITIE. 

Is te laat inyediend, de voorziening d·ie 
door de dienstpliohtige tegen een beslis
sing van de her7ceuringsraad wordt in
uesteld meer dan 1Jijftien dagen nadat 

· hij ontvangst van de kennisgeving van 
die beslissing heeft gelcregen (1). (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 52.) 

(LIBERT.) 

ARREST. 

HET HOF: - Gelet op de bestreden 
beslissing, op- 23 Mei 1952 door de herkeu
ringsraad van de provincie Brabant ge

wezen; 
Overwegende dat deze beslissing aan 

aanlegger volgens door hem getekend ont
vangstbewijs op 27 Mei 1952 werd bete
kend; 

Overwegende dat, luidens artikel 52, pa
ragrafen 2 en 4, van de wet van 15 Juni 
1951 betreffende de dienstplicht, de voor
ziening in verbreking, op straffe van nie
tigheid, binnen vijftien dagen, ingaande 
nadat de dienstplichtige van de bestreden 
beslissing kennis heeft gekregen, per aan
getekend schrijven naar de griffie van het 
Hof van verbreking moet gezonden wor

den; 
Dat onderhavige voorziening bij het be

stuur der posterijen op 23 .Jnni 1952 afge
geven, dientengevolge niet ontvankelijk 
is· 

Dat het feit dat aanlegger binnen voor
melde termijn van vijftien dagen, tot de 
Minister van binnenlandse zaken protest 
tegen de bestreden beslissing heeft aange
tekend, van alle belang is ontbloot; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
uing. 

6 October 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter en ve1·slaggever, H. Wouters, voorzit
ter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

l e KAMER. - 9 October 1952 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
DURGERLIJKE ZAKEN. - DIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. - 1\fiDDEL AFGELEID HIERUIT DAT 

(1) Verbr., 14 Juli 1952 (Bull. en PAsrc., 
1952, I, 744) ; 22 September 1952 (ibid., 1953, 
I, 11). 

CON'l'RACTEN 'l'EGEN DE STATUTEN VAN EEN VEN
NOOTSCHAP ZOUDEN INDRUISEN. - CONTRAC
'l'EN NIET BIJGEVOEGD. - DIJVOEGING VAN 
CONTRACl'EN DIE, NAAR DE VASTSTELLING VAN 
DE RECH'l'ER OVER DE GROND, EENSLUIDEND 
ZIJN. - 0NTVANKELIJKHEID. 

2° VENNOOTSCHAP. - NAAMLOZE VEN
NOO'l'SCHAP.- STATUTEN DIE VOORZIEN DAT DE 
BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS IN DE VORM 
VAN EEN VASTE WEDDE EN VAN EEN DEELNE· 
MING IN DE WINSTEN WORDT BEPAALD, DE BE· 
ZOLDIGING IN DE ALGEMENE KOSTEN BEGREPEN 
ZIJNDE. - DRAAGWIJD'l'E TEN AANZIEN VAN 
DE 'rDEKENNING AAN EEN VAN DE BESTUURDERS 
VAN EEN i>EEL VAN HET EXCEDENT VAN DE 
NETTO-WINS'J' HE'J'WELK EEN TWEEDE DIVIDEND 
TEN BATE VAN DE AANDEELHOUDERS 'ZOU KUN
NEN OPLEVEREN OF EEN BUITENGEWOON RE
SERVE~'ONDS OPVOEREN. 

3° VENNOOTSCHAP. - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP. - S'J'A'J'UTEN DIE VOORZIEN DA'J' DE 
BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS IN DE VORM 
VAN EEN VASTE WEDDE EN VAN EEN DEELNE
MING IN DE WINSTEN WORD'!' BEPAALD, DE BE
ZOLDIGING IN DE ALGEMENE DNKOSTEN BEGRE
PEN ZIJNDE. - DRAAGWIJDTE TEN AANZIEN 
VAN DE 'l'OEKENNING, AAN EEN VAN DE BESTUUR
DERS, BIJ HET VERSTRIJKEN VAN ZIJN CON· 
'J'RAC'J', BIJ ZIJN OVERLIJDEN. BIJ 'ZIJN ONT
SLAGNEMING OF ZIJN ONTZETTING, VAN EEN 
RECHT OP ALLE ZICHTBARE OF VERBORGEN RE
SERVES EN OP ALLE MEERWAARDEN VAN RET 
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN, DE WEITELIJKE 
RESERVE UI'l'GEZONDERD. 

4° VENNOOTSCHAP. - NAAMLOZE VEN
NOO'l'SCHAP. - WINSTEN AANGEWEND TOT RE
SERVES, ANDERE DAN DE WETTELIJKE RE
SERVE. - WINSTEN DIE RET KARAK'J'ER VAN 
WINSTEN NIE'l' YERLIEZEN. 

5o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
0NTVANKELI,JKHEID. - DURGERLIJKE ZA
KEN. - ~liDDEL AFGELEID HIERUIT DAT EEN 
DOOR EEN VENNOOTSCHAP GESLOTEN CONTRACT 
MEl' DE STATUTEN STRIJDIG IS OM .REDEN RET 
NIE'J' MOGELIJK IS DE ERUI'l' VOORTVLOEIENDE 
MAATSCHAPPELIJKE LAST IN DE BALANSEN TE 
VERMELDEN. - NIET VOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND INGEROEPEN. - NIET ONTVANKE· 
LI,JK WEGENS NIEUWHEID DAAR FEITELIJKE 
EN JURIDlSCHE ELEMENTEN ERIN ZIJN VER

MENGD. 

6° MIDDELEN TOT YERDREICING. -
0N'J'VAl\'KicLIJKHEID. - BURGERLI.TKE ZA
KEN. - MIDDEL GERICHT l'EGEN VASTSTELLIN
GEN, GEVOLGTREKKINGEN OF ARGUMENTEN DIE 
ZONDER INVLOED OP RET DISPOSI1'IEF ZIJN. -
0NONTVANKELIJKHEID. 

7° OVEREENKOMST. - INDERPRETATIE 
YOLGENS DE WIJZE VAN UIT\'OERING ERVAN 
DOOR DE PAR'J'IJEN. - WE'J"J'ELIJKHEID. 

1 o Is ontvan7celijk, de voorziening waar
van de mirldelen zijn afgeleid him·uit 
dat contracten tegen de statuten van een 
vennootschap zouden indru,isen, niette-
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genstaande die contracten bi.i de voor
ziening niet zijn gevoegd, indien de a.an
legger ze heeft vervangen door met o.en 
de·rde gesloten contracten die, naar de 
vaststelling van de rechter over de 
grand, met deze door·· de partijen ge
sloten eenslttitend zijn. (Eerste arrest.) 

2° Wanneer, volgens de statttten van een 
naamloze vennootschap, de bezoldiging 
van de bestmwders in de vor·m van een 
tJaste wedde of van een deelneming in 
de winsten of in beide vormen tegelijlc 
bepaald is, cUe bezoldiging lcrachtens 
de beslissing 1m.n de algemene vergade
r·ing in de algemene lcosten bem·epen 
zijnde, is in overeenstemming met de 

· statttten de door de vennootschap met 
een van haar bestuttrdeTs gesloten over
eenkomst waarbij de bezoldigin_q van 
-die bestmtr·der een vast gedeelte zal om
vatten alsook een ver·ander·lijlc gedeelte, 
hetwelk evenals het vast gedeelte, in de 
v66r het opmalcen ·van de balans be
paalde algemene kosten zal begrepen 
zijn en in dier voege zal worden be1"e-
7cencl dat het een sorn · zal vertegen
woo·rdigen gelijk nan 33 t. h. van het 
excedent van fle netto-winst, hetwellc 
een tweede diviclend ten bate van de 
aandeelhou.der·s zon lcunnen opleveren 
of een buitengewoon reser·vefonds zou 
krtnnen opvoeren. 

Anclere bepalingen van de stntnten maken 
geen beletsel rPit ·V,oor zrtlke ove1·een-
1comst . inclien z·ij enkel in de verdeUng 
van de netto-winst voor·zien welke na 
aftrek van de al,qernene lcosten wordt 
berelGend of in de verdeling van het 
netto-nct-ief in geval van ontbinding 
·1Jnn cle vennootschap. (Tweeue arrest.) 

.3° Wanneer·, vol{fens cle statuten van een 
naamloze vennootschnp, de bezolcligin[! 
van cle best·wunlers ·in de vonn van een 
vaste roedde of van een deelnemin[! in 
4e w·insten of in be·ide vonnen tegeUjlc 
is bepaald, clie bezoldi[!·inu lwachtens de 
beslissing van de algemene vergafler·ing 
in de algemene kosten be[!Tepen zijn
de, is in ove·reenstemrniny met de 
statuten de t'l!ssen cle vennootschap en 
eon van haar best·nrwders gesloten oveq·
eenkornst waa1·bij aan clie bestnu1·cler, 
hetzij bij het ·verstrijken van zijn con
tract, hetzij bi.i zijn overlij den, zifn 
ontslaynentin.Q of zijn event11-ele ontzet
t-ing, een recht wordt toegekend op alle 
zichtbar·e of veTborgen ·reserves der· ven
nootschap en op nlle 11Wer·waa1·den van 
het rnaatschappeli:ik 1:ennogen, cle wet
teUilce r·eser·ve et,enwel nityesloten, be
doe.ld r·echt in de aluemcne kosten be
grepen zijnde. (Eerste arrest.) 

4° · Behoudens ten aanzien van cle tot het 
op1·ichten van cle wettelijke reserve aan
gewende bedra-r1en, ver·liezen de winsten 
·wellce aan anclere bijlcomende of aan-

mtllencle reserves wo·rden besteed nim
.mer het karalcter vctn winsten en blij
ven zij in aanrnerlGing te rnoeten gena
men worden om binnen de in de statu
ten bepaalde perken ver-deeld te worden. 

· (Eerste arrest.) 
5° Is, weuens zijn nienwheid, niet ont

vanlcelijlc, omdat feitelijlce en juridische 
elementen erin zijn vermengd, het mid
del flat •J66r de r-echter- over de gr-ond 
niet we1·d ingeroetJen en hieruit is 
afgeleid dat een door· een naamloze ven
nootschap gesloten overeenlcomst met 
haar stntu.ten strijdig is om reden dnt 
het niet mouelij 7c is de entit voort
vloeiende maatschnppelijke lasten in de 
balansen te vermelden. (Eerste a1'rest.) 

6° Is niet ontvanlcelijlc, het micldel ge
r-icht tegen vaststellinuen, gevolytrelc
l;;ingen of ar[J1tmenten die op het clispo
sitief zoncler invloecl zijn. ('Iweede ar
rest.) 

7° De interpretatie van een cont,mct mag 
afyeleicl 1vor-den nit de wijze waamp de 
parti-jen het hebben ttitgevoerd. (Tweede 
arrest.) 

(N. V. << ETABLISSEMEN'fS THEODORE HOUBEN >>, 
'f. RAYMOND HOUBEN.) 

EERSTE ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over beide middelen samen : schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1131, 1133, 1319,1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 9, 10, 12, 70, 77 en 
80 van de wetten op de handelsvennoot
schappen, doordat het arrest de verander" 
lijke bezoldigingen en rechten in aanmer
king heeft genomen welke aan ver
weerder werclen toegekend bij de con
tracten van 27 Februari 1924 en 26 Juni 
1928 welke hem uan de vennootschap ver
bonclen (eerste middel), ter bepaling van 
de som van 600.000 frank die aan ver
weerder uls schaclevergoecling wegens de 
ontzetting nit zijn functie als bestuurder 
moet worden betaald alsook (tweede mid
del) bij het recht spreken over verweer
clers eis tot bekomen van de betaling van 
2.000.000 frank aan wedclen, clan wan
neer : 1° de bepaling van het contract 
van 27 Febrnari 1924 in tegenspraak is 
met artikel 26 van de statuten, en cler
halve dit artikel is geschonden geweest; 
2° deze statntaire bepaling niet geldig is 
gewijzigcl geweest, vermits niet overeen
komstig artikel 70 van de wetten op de 
hanclelsvennootschappen tot de wijziging 
wercl besloten ; 3° de bepaling van het con
tract van 26 .Juni 1928 in tegenspraak is 
met artikel 28 van de statuten, en der
halve dit artikel is geschonden geweest; 
4° de;;e statutaire bepaling niet geldig is 
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gewijzigd geweest vermits niet overeen
komstig artikel 70 van de wetten op de 
handelsvennootschappen tot de wijziging 
werd besloten; 5° de zichtbare en ver
borgen reserves en meerwaarden het 
eigendom der vennootschap en, gevolg
lijk, van de aandeelhouders zijn, en 
dan wanneer het niet geoorloofd is hen 
daarvan te beroven; dan wanneer de 
raad van beheer bij contract van 26 Juni 
1928 ten behoeve van de drie bestuurders 
over drie zesde van de zichtbare en ver
borgen meerwaarden en reserves be
schikt heeft; 6° de vennootschap, om 
aan een ontzette of ontslagnemende be
stuurder of aan de erfgenamen van de 
overleden bestuurder zijn aandeel in de 
uitgedrukte meerwaarden en de reserves, 
althans in de zichtbare reserves te kunnen 
uitkeren, dit aandeel noodzakelijk nit de 
balans moet verwijderen, wat de raad van 
beheer niet vermag te doen; dan wanneer 
aileen de algemene vergadering zulks ver
mocht te bewerkstelligen en de raad van 
beheer vooraf niet kon weten of de alge
mene vergadering erin zou toestemmen de. 
balans te wijzigen; 7° vermits het arrest 
erkend had dat het recht op· de meer
waarden en reserves een last voor de ven
nootschap was, deze last in de balans 
diende te worden uitgedrukt, hetgeen niet 
mogelijk was, gelet op de modaliteiten 
van het contract van 26 Juni 1928 : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid welke op beide middelen samen slaat, 
en afgeleid is hieruit dat de tussen par
tijen op 27 Februari 1924 en 26 Juni 1928 
gesloten contracten waarvan de bedingen 
tegen de artikelen 26 en 28 van de statu
ten van de aanleggende vennootschap zou
den indruisen bij de voorziening niet zijn 
gevoegd geweest : · 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vastgesteld heeft dat deze contrac
ten en die welke op dezelfde data met de 
Heren Paul en Louis Houben werden aan
gegaan eensluidend waren, behalve wat 
de voornamen der contractanten en de 
aard van de functie betreft welke aan elk 
hunner werd toegewezen; 

Overwegende dm·halve dat aanlegster, 
door, zoals zij het gedaan heeft, bij de 
voorziening de contracten te voegen wel
ke zij met Louis Houben gesloten heeft, 
het mogelijk heeft gemaakt de gegrond
heid van de door haar ingebrachte grie
ven te onderzoeken ; 

Overwegende dat de grond van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over de eerste zes onderdelen van de 
middelen : 

Overwegende dat door de middelen te
gen het arrest wordt aangevoerd dat bet, 
ter raming van bet bedrag van de schade
vergoecling welke ten gevolge van zijn 

ontzetting aan verweerder toekomt en, om 
uitspraak te doen over een door hem in
gestelde vordering tot betaling van wed
den, de bedingen in aanmerking heeft ge
nomen, welke vervat waren in twee tus
sen partijen op 27 Februari 1924 en 26 Ju
ni 1928 gesloten contracten; dat de aanleg
gende vennootschap aanvoert dat deze be
dingen in strij<l zijn met de artikelen 26 
en 28 van haar statuten en dat, bij niet
naleving, van de formaliteiten waarvan ar
tikel 70 van de wetten op de handelsven
nootschaPI1en de geldigheid van de be
raadslagingen tot wijziging van de maat
schappelijke statuten afhankelijk stelt, 
de beraadslagingen van de algemene ver
gadering, waarbij voormelde overeenkom
sten werden toegelaten of bekrac:htig!I, 
nietig en van gener waarde zijn; 

I. In zover de middelen tegen de liti
gieuze overeenkomsten inbrengen dat zij 
op artikel 2fi van de statt1ten inbreuk rna
ken: 

A. Wat de overeenkomst van 27 ll'e
bruari 1924 betreft : 

Overwegende dat artikel lil· van de sta
tuten der aanleggende vennootschap be
paalt dat de bezolcliging van de bestuur
ders vastgestel!l wonlt in de vorm van een 
vaste wedde of van een deelneming in de 
winsten of in beide vormen tegelijk, naar
gelaiJ.g van de beslissing van de algemene 
vergadering, en dat deze bezoldiging in 
de algemene kosten wordt begrepen; 

Overwegende dat, ten gevolge van een 
op 14 Februari 1924, volledlg in overeen
stemming met deze bepaling door de alge
mene vergadering getroffen beslissing, de 
litigieuze overeenkomst werd gesloten 
luidens welke de wedde van verweerder, 
als bestuurder, een vast gedeelte zou om
vatten en een veranderlijk gedeelte, het
welk, evenals het vast gedeelte, in de 
v66r het opmaken van de balans bepaalde 
algemene kosten zou begrepen zijn en in 
dier voege zou worden berekend dat het 
een som zou vertegenwoordigen gelijk 
aan 33,33 t. h. van het excedent van de 
netto-winst. hetwelk een tweede dividend 
ten bate van de aandeelhouders zou kun
nen opleveren of een buitengewoon reser
vefonds opvoeren ; 

Overwegende dat, in strijd met het door 
aanlegster beweerde, artikel 26 van de 
statuten voor zulk becling · geen beletsel 
uitmaakt; dat bij clit artikel enkel is 
voorzien in de verdeling van de netto
winst welke, . naar het luidt, berekend 
wordt na aftrek van de algemene kosten 
waarin verweerders wedde valt; 

B. Wat de overeenkomst van 26 Juni 
1928 betreft : 

Overwegende dat deze overeenkomst aan 
verweerder, bestuurder van de vennoot-
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schap, hetzij bij het verstrijken van zijn 
~ontract, hetzij bij zijn overlijden, zijn 
ontslagneming of zijn "eventuele ontzet
ting, een recht op alle zichtbare of ver
borgen reserves der vennootschap toekent 
alsook op alle meerwaarden van het maat
schappelijk vermogeil, mits uitzondering 
evenwel van de wettelijke reserve; dat 
daarin is bedongen dat bedoeld recht hem 
wordt verleend boven · de te zijnen voor
dele in de overeenkomst van 27 Februari 
1924 omschreven voordelen, welke een eer
ste maal het aandeel in de winst had bee 
paald" dat hem als in de algemene kosten 
te begrijpen wed de toekwam; dat, n!lar 
de overeenkomst van 26 Juni 1928 lmdt, 
zij die van 27 Februari 1924 enkel aan
Vl~lt waarvan al de niet gewijzigde bedin
gen gehandhaafd en bevestigd worden; 

Overwegende dat artikel 13 van de sta
tuten der aanleggende vennootschap, 
waarbij bepaald wordt dat een gedeelte 
van de winst door de algemene vergade
ring als bezoldiging aan de bestuurders 
mag worden toegekend, voorschrijft dat 
dit gedeelte in de algemene kosten zal 
worden begrepen; dat het aldus aan de 
term << winst )) een ruime betekenis geeft 
en de algemene vergadering ertoe mach
tigt het aandeel van de bestuurders in 
de winst te berekenen op het excedent van 
het actief op het passief, zoals het uit de 
v66r de balans opgemaakte inventaris zal 
blijken; dat het geen beletsel uitmaakt 
voor het berekenen van bedoeld aandeel 
op de door de inventaris aan het licht 
gebrachte meerwaarden en op het ge
deelte van de winst dat bestemd is om de 
reserves op te voeren ; 

Overwegende dat, behalve ten aanzien 
van de tot het oprichten van de wettelijke 
reserve aangewende bedragen welke, om 
reden van· die bestemming, het karakter 
van winsten verliezen om dat van een 
vermeerdering van het kapitaal aan te 
nemen, de winsten welke aan andere bij
komende of aanvullende reserves worden 
besteed nimmer het karakter van winsten 
verliezen en voort in aanmerking moeten 
genomen worden om binnen de in het 
maatschappelijk verdrag bepaalde perken 
verdeeld te worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bijgevolg te recht geoordeeld heeft dat, 
door aan verweerder, bij het eindigen van 
de duur van zijn functie, bij zijn over
lijden, zijn ontslagneming of zijn even
tuele ontzetting, hoven de hem bij de 
overeenkomst van 27 Februari 1924 toege
kende voordelen en tegen de daarbij voor
ziene voorwaarden, een recht op alle re
serves en meerwaarden van het maat
schappelijk vermogen te verlenen, welke 
in de loop van zijn beheer tot stand zijn 

.gekomen, met uitsluiting van de wette
lijke reserves, de overeenkomst van 26 Juni 

\ 

1928 hem enkel, binnen de bij artikel 13 
van de statu.ten gestelde perken, na de 
vervaldatum te betalen wedden toegekend 
heeft welke hij zou hebben verdiend, zo
lang hij zijn functie zou hebben be
kleed; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
overeenkomst van 26 Juni 1928 evenmin 
als die van 27 Februari 1924 indruist te
gen artikel 26 van de statuten, waarbij 
enkel in de verdeling van de netto-winst 
wordt voorzien, na aftrek van de alge
mene kosten ; 

II. In zover de middelen staande hou
den ·dat de litigieuze overeenkomsten te
gen artikel 28 van de statuten indruisen : 

Overwegende dat artikel 28 van de sta
tuten der aanleggende vennootschap enkel 
ten doel heeft de verdeling van de netto
activa bij ontbinding te regelen, dan wan
neer in de overeenkomsten van 27 Fe- " 
bruari 1924 en 26 Juni 1928 het aandeel 
in de winst werd vastgesteld dat aan ver
weerder toekwam als wedden welke in 
de algemene kosten tijdens het bestaan 
van de vennootschap behoorden te wor
den begrepen ; 

Overwegende dat gevolglijk blijkt dat 
de litigieuze overeenkomsten geen inbreuk 
maken op artikel 28 van de statuten; 

Over het zevende en laatste onderdeel 
van de middelen : 

Overwegende dat dit onderdeel van de 
middelen gegrond is op de beweerde fei
telijke onmogelijkheid waarop de vermel
ding, in de balansen, stuiten zou van 
de sociale last welke de tenuitvoerlegging 
van het contract van 26 Juni 1928 met zich 
zou brengen ; 

Overwegende dat dit verweermiddel, 
waarin feitelijke en juridische elementen 
vermengd zijn, niet v66r de rechter over 
de grond werd voorgesteld en dat het dus 
v66r het Hof niet als middel kan inge
roepen worden ; 

Overwegende, derlmlve, dat geen van de 
onderdelen van de beide middelen kan 
aangenomen worden ; 

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

9 October 1952. - 1 e kamer. - Voorzit
te1·, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vcrslagyever, H. Vandermersch. 
- Gelijlclttidende concl·w;ie, ll. Leon Cor-· 
nil, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Resteau en Van Ryn. 

TWEEDE ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Novemoer ·1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 
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Over het enig middel : schending van 
de arti)>:elen 97 van de Grondwet, 1131, 
1133, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 9, 10, 12, 70, 77, 80 van de wet
ten op de handelsvennootschappen, het 
laatst bij koninklijk besluit van 30 No
vember 1935 samengeschakeld, doordat : 
1. het bestreden arrest beslist << dat in
dien de vennootschap te goeder trouw de 
gecritiseerde tegenboeking niet heeft kun
nen verrichten, daaruit niet voortvloeit 
dat zij, wanneer eenmaal tussen haar en 
verweerder het gescbil was opgerezen, 
hem willekeurig van zijn aandeel in de 
winst heeft kunnen beroven ll, en door
dat : 2. het bestreden arrest eveneens 
heeft beslist dat dergelijke schuldvorde
ring (aandeel in de winst) voorlopig in 
het krediet van de gerechtigde is opgeno
men totdat de met het onderzoek naar de 
gegrondheid dezer boeking belaste organen 
desbetreffende definitief een beslissing zul
len hebben getroffen, en doordat : 3. bet 
bestreden arrest verklaard heeft << dat de 
door de eerste rechter aangestelde des
kundige zal moeten te werk gaan in de 
li.in van de principes welke ·de vennoot
schap immer geleid hebben in de loop van 
de voorgaande jaren, telkens tot vaststel
ling van de veranderlijke bezoldiging der 
bestuurders, clan wanneer alleen door 
de goedkeuring van de balans en van 
de winst- en verliesrekening kon blij
ken dat er een winst bestond waarvan een 
gedeelte aan verweerder diende te worden 
toegekend ; clan wanneer verweerder niet 
vermocht zijn rekening naar eigen goed
vinden te krediteren, daar alle belangbeb
bende partijen dam·toe hun toestemming 
moesten geven ; dan wanneer de aange
stelde deskundige zicb behoorde te laten 
leiden door de balansen en de winst- en 
verliesrekeningen welke, na goedkeuring 
door de algemene vergadering, kenbaar 
gemaakt werden, doordat : 4. het bestre
den arrest erkend heeft dat verweerder 
op een jaa1'lijkse veranderlijke bezoldi
ging recht had en een deskundige heeft 
aangesteld die het bedrag daarvan zou 
bepalen, dan wanneer 1° de be paling van 
het contract van 27 Februari 1924 in strijcl 
is met artikel 26 van de statuten en dit 
artikel alclus werd geschonden; 2" deze 
bepaling van de statuten niet op geldige 
wijze is gewijzigd geweest vermits niet 
overeenkomstig artikel 70 van de samen
geschakelde wetten op de handelsven
nootschappen tot de wijziging werd be
sloten : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel bet bestreden arrest ver
wijt te hebben beslist dat, indien de ven
nootschap de tegenboeking niet te goeder 
trouw heeft kunnen verrichten, daaruit 
niet voortvloeit dat zij, eenmaal dat tus
sen haar en verweerder het geschil was 

opgerezen, hem willekeurig van zijn aan
deel in- de winst heeft kunnen beroven ; 

Overwegende dat de in het middel be
doelde tegenboeking de tegenboeking is, 
door aanlegster, van een inschrijving wel
ke verweerder, als bestuurder van de ven
nootscbap, op zijn krediet had gedaan 
ten belope van het door hem berekend be
drag zijner bezo ldiging; 

Overwegende dat de tekst van bet ar
rest geen beslissing inhoudt; dat de eer
ste zinsnede << indien de vennootschap de 
gecritiseerde tegenboeking niet te goeder 
trouw heeft knnnen verrichten ll slechts 
een gevolgtrekking is welke de rechter 
over de grond afieidt uit het door hem 
vastgesteld feit dat de bestuurders op het 
krediet van hun rekening de som pleeg
den in te schrijven welke, naar hun ei
gen berekening, met het bedrag van hun 
tantiemes overeenstemde; 

Dat de tweede zinsnede enkel een argu
ment is waardoor het hof eraan herimiert 
dat de vennootschap niet naar willekeur 
verweerder van de hem bij het contract 
toegekende voordelen mocht beroven; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel het bestreden arrest ver
wijt te hebben beslist dat d!l schuldvor
dering (aandeel in cle winst) welke door 
verweerder werd ingeboekt, voorlopig op 
het krediet van de gerechtigde werd op
genomen totdat de met het onderzoek 
naar cle gegrondheid dezer boeking belas
te organen desbetreffende definitief een 
beslissing zullen hebben getroffen; 

Overwegende dat de bedoelde zin erop 
neerkomt te zeggen dat de door verweer
der op het krediet van zijn rekening ge
clane inschrijving, overeenkomstig de 
doorgaans gevolgde handelwijze, slechts 
een boekingspost zonder juridische uit
werking is en dat het bestaan en het be
drag van de schuldvordering van verweer
cler definitief zullen worden vastgesteld, 
naclat de met het onderzoek belaste orga
nen nitspraak znllen gedaan hebben; 

Dat, aangezien nit vorenbedoelde opvat
ting voor aanlcgster geen nadeel lmn ont
stmm, deze er geen belang bij heeft ze te 
critiseren ; 

Overwegende dat het derde onderdeei 
van het middel het bestreden arrest ver
wijt te hebben beslist dat de door de 
eerste rechter aangestelde deskundige zal 
moeten te werk gaan in de lijn van de 
principes welke de· vennootschap immer 
in de loop van de voorgaande jaren ge
leid bebben, telkens tot vaststelling van 
de veranderlijke~ bezoldiging der bestuur
ders; dat aanlegster doet geld en dat de 
aan de deskunclige gegeven opdracht hem 
had moeten voorschrijven zich te laten 
leiden door de balansen en de winst- en 
verliesrekeningen welke, na goedkeuring 



-47 

door de algemene vergadering, kenbaar 
waren gemaakt geweest ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, waar hij de opdracht van de des
kundige bepaalt, hem gelast de hem door 
de eerste rechter toevertrouwde opdracht 
nit te voeren, door te steunen op alle fis
cale balansen <c en andere Jl, hetgeen het 
onderzoek, door de deskundige, van alle 
goedgekeurde en gepubliceerde balansen 
en winst- en verliesrekeningen insluit; 

Overwegende da t het arrest, door de 
·deskundige te verzoeken de methodes te 
volgen welke door aanlegster in de loop 
va:iJ. de vorige jaren ter vaststelling van 
de veranderlijke bezoldiging van haar be
stuurders werden aangewend, het prin
cipe toepast dat de interpretatie van een 
contract mag afgeleid worden nit de wij
ze waarop de daarin betrokken partijen 
het in het verleden hebben uitgevoerd; 

Ovei·wegende dat het vierde onderdeel 
van het middel het bestreden arrest ver
wijt te hebben aangenomen dat aanlegger 
op een veranderlijke bezoldiging recht 
had, dan wanneer het tussen partijen op 
27 Februari 1924 tot stand gekomen con
tract, waarbij zulk recht aan verweerder 
werd toegekend, artikel 26 van de statu
ten schond; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond zijn beslissing niet op artikel 26 
van de statuten heeft gesteund, doch op 
artikel 13 zoals het steeds door de aanleg
gende vennootschap geinterpreteerd werd; 

Dat bedoeld artikel 13 bepaalt dat de 
bestnurders van de vennootschap een vas
te bezoldiging en een aandeel in de winst 
ontvangen, waarvan het bedrag door de 
algemene vergadering bij schatting- wordt 
vastgesteld, en dat de vaste bezoldiging 
en het aandeel in de winst op de alge
mene kosten worden vooraf genomen; dat 
deze bezoldiging van de bestuurders dus 
niet onder toepassing van artikel 26 van 
de statuten valt; 

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

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

9 October 1952. - 1 e- kamer. - Voorzit
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Piret. - Ge
lijkln·idende conclusie, H. Leon Cornil, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Res
teau en Van Ryn. 

le KAMER. - 10 October 1952 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 

ARTIKEL 1382 VAN HE'r BURGERLIJK WET
BOEK. - SCHADE AAN EEN DERDE BEROKKEND 
DOOR SAMENLOPENDE FOUTEN VAN VERSCHIL
LENDE PERSONEN. - lEDER VAN DIE PERSONEN 
TOT GEHELE HERSTELLING VAN DE SCHADE 
JEGENS RET SLACH'l'OFFER GEHOUDEN. 

Al wie dom· een on_qeoorloofde daad b-ij
gedragcti heeft tot het berolclcenen van 
schade aan een ander, is tot de hele 
herstelUng ervan jegens het slachtotter 
ge1~ouden (1). (Burg. Wetb., art. 1382.) 

(BELGISCHE STAAT, '1'. VANDE WOUWEH.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1882, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat Vande Wouwer het 
volgend « ordre de mission JJ had ontvan
gen : « Il est enjoint a Vande Wouwer de 
se rendre le 20 juin a La Pallice, hangar 
de la chambre de commerce, par la route, 
a l'effet d'en retirer les vivres de reserve 
pour la colonne belge du pare de dechar
gement Jl, dat dezelfde Vande Wouwer 
zich naar het tolwezen heeft begeven 
waar hij 370.000 sigaretten weghaalde, 
dat geen enkele officier, noch onderoffi
cier hem gelast had bezit te nemen van 
de sigaretten, dat Vande Wouwer niet als 
orgaan van de Staat kan beschouwd wor
den gezien bedoelde daden niet kunnen 
aangezien worden als de foutieve uitvoe
ring ';an handelingen welke hij, als agent 
van de Staat, uit hoofde van zijn dienst 
of functies, gerechtigd of verplicht was 
te v_olbi·enl?en, en dat Dufour, door zijn 
toezrchtsphcht niet te vervullen, in de uit
oefening van zijn functies nalatigheden 
had begaan, beslist heeft dat Vande Wou
wer enerzijds, Dufour en de Belgische 
Staat anderzijds, aldus, door onderschei
dene doch samenlopende daden bewuste 
schade mede veroorzaakt hebben en dien
volgens, tot de gehele schadeverg~eding 
in solidttm moeten veroordeeld worden 
en, bijgevolg, de Belgische Staat in so
lidnm met beroepers Vande Wouwer 
en Dufour veroordeelt om aan Neyns de 
tegenwaarde in Belgische munt, aan de 

(1) Verbr., 23 Januari 1950 (A1-r. Yerbr., 
1950, biz. 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 352); 
14 December 1950 en 19 Maart 1951 (Arr. 
Verb1·., 1951, biz. 194 en 414; B~tll. en PAsrc., 
1951, I, 240 en 493); 31 Maart 1952 (.4.rr. 
Ve>·br., 1952, biz. 424; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 491). 



-48 

hoogste wisselkoers op de dag van de be
taling, van 1.047 U. S. A. dollar te betalen 
met de vergoedende interesten vanaf 
20 Juni 1940 en de gerechtelijke interesten 
vanaf 12 .Juni 1943, alsook een bedrag van 
10.000 frank met de gerechtelijke interes
ten, en Vande Wouwer, Dufour en de 
Belgische Staat tot de kosten van eerste 
aanleg en van hoger beroep veroordeeld 
heeft : 

Overweg.ende dat llet bestreden arrest 
de verantwoordelijkheid van de Staat 
steunt, niet op de font van verweerder 
Vande Wouwer, zoals in het middel wordt 
beweerd, maar aileen op een font begaan 
door verweerder Dufour, orgaan van de 
Staat, in de uitoefening van zijn mili
taire functies ; 

Overwegende dat indien het arrest de 
Staat en Vande Wouwer in solidum tot de 
herstelling van de hele door verweerder 
Neyns geleden schade veroordeelt, alhoe
wel deze schade niet aileen door de font 
van Dufour, maar ook door de samenlo
pende font van Vande Wouwer is ver
oorzaakt geweest, die beslissing hierop is 
gcgrond <lat, krnchtens artikel 1382 van 
het Bnrr.;erlijk Wetboek, al wie, door een 
ong-eoorloofde dnad, bijgedragen heeft tot 
het berokkenen van schade aan een an
dere, tot de hele herstelling ervan jegens 
het slachtoffer gehouden is; 

Dat, met alzo te beslissen, het arrest 
geen enkele in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; dat het 
eerste onderdeel van het middel in feite 
niet opgaat en het tweede naar recht 
faalt · · 

om' die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vei·goeding van 150 frank aan 
verweerder Neyns, alsook tot een vergoe
ding van 150 frank aan verweerders Van
de Wouwer en Dufour samen. 

10 October 1952. - 1• kamer. - Voor
zitte!·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaygever, H. de Clip
pele. - Gelij7.;luidenae oonolusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. della Fail
le d'Huysse c:>n Van RyU. 

I e KAMER. - 10 October 1952 

1° M:AATSCHAPPEJLI.TKEJ ZEKERHEID. 
- RI.TKSDIENST. - WET1'ELI.TK VEH'l'EUEN
WOORDIGER. - BESTTTGRSRAAD. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
DAAR'l'OE. BE1'0EGDE PERSOI\'EN. - l:UR(U<:H
LIJKE ZAKEN. - RI.JKSDIEI\'S'l' 1'00R MAA'l'
SCHAPPELI.TKE ZEKERHEID. - VOOR>mcNli'iU 
DOOH DE ALGE~IEEN-BESTUURDER INGE8TELD. 

- BEWEERDE MACH1'IGING DOOR HE'l' BESLUI'l' 
VAN DE REGEN'l' YAN 16 JANUARI 1945., -
VOORZIENING NIET ON'l'VANKELI.TK, 

1° De Rijskdienst voor maatschappel-ijke 
zelcerhe·id, opgerioht bij beslttitwet van 
28 December 1944, heejt als wettelijk 
vertegenwom·diger in gerechtelij7ce han
aelingen de ·besttttwsraaa voorzien bij 
arti7cel 9 van die beslttitwet. 

2° Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening 
namens de Rij7csdienst voor maatschap
pelijk(3 ze7cerheid ingestela door Zt]n 

algemeen-besttturder, 7crachtens een be
weerde maohtiging voortvloeiende uit 
art-ilcell 20 van het beslttit van de Re
gent van 16 Januari 1945, en niet 7craoh
tens een 1·egelma'tige lastgeviny verleend 
door. de bestttttrs1·aaa, wettelijk verte
genwoordiger van die aienst (1). 

(RIJKSDIENST VOOR MAA'l'SCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, 'l'. KERK~'ABRIEK l'E BEERNEM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 April 1951 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster voorgesteld : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld en betekencl werd ten verzoeke van 
de H. Goldschmidt, algemeen-bestuurder, 
die zich daartoe door artikel 20 van het 
besluit van de Regent dd. 16 .Januari 1945 
gemachtigd verklaarde; 

Overwegende dat, luidens artikel 9 van 
de besluitwet van 28 December 1944, de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid het statuut van een openbare instel
ling heeft en. beheerd wordt, onder waar
borg van· de Staat, door een bestuurraad 
Ramengesteld volgens de door gezegde be
sluitwet bepaalde regelen; 

Overwegende dat, krachtens deze bepa
ling, in gerechtelijke hamlelingen de be
stuurraacl de wettelijke vertegenwoordi
ger, van de Rijksdienst is; 

Dat ·de Dienst, in gezegcle handelingen, 
slechts de bestunrra:ul zelf of de personen 
die door die raad daartoe regemmtig ge
last werden als vertegenwoorcliger kan 
hebben; 

Overwegende dat artikel 20 van het be
sluit van de Regent del. 16 .Januari 1945 
weliswaar bepaalt dat de algemeen be
stunrder, in wiens aanstelling bij arti
kel1S is voorzien, bevoegd is om de. dienst 

(1) Raadpl. verbr., 8 Januari 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 2, en de nota); 14 October 1940 
(ibid., 194-0, I, 254); 17 Juni 1943 (ibid., 1943, 
I, 247); 19 April 1951 (Arr. Ye1·br., 1951, 
b!z. 4R1; Bull. en PASIC., 1951, I, 570). 
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in al de gerechtelijke en buitengerechte
lijke handelingen te vertegenwoordigen; 
doch dat dit uitvoeringsbesluit de regelen 
van vertegenwoordiging niet heeft kun
nen wijzigen, zoals zij door de besluitwet 
van 28 December 1944 hadden vastgesteld 
geweest; 

Dat het dientengevolge op geldige wijze 
geen bevoegdheid aan de algemeen-be
stuurder heeft kunnen verlenen om na
mens de Rijksdienst een voorziening in 
te steilen en te doen betekenen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
dus dient aangenomen te worden; 

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

10 October 1952. - 1e kamer. - Voor
zUter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggevet·, H. de Clip
pele. - Pleitet·s, HH. Van Leynseele en 
Veldekens. 

2e KAMER. - 13 October 1952 

ONDFJRZOEK IN STRAFZAKEN. - BE
VEL TOT HUISZOEKING. - BEVEL HOUDENDE 
VEHMELDING VAN DE NAAM EN VAN RET ADHES 
VAN DE PERSOON IN WIENS WONING DE HUIS· 
ZOEKING MOET WORDEN UITGEVOERD. 
VOORNAAM NIET VERMELD. - GELDIGHEID. 

Voor de geldi_qheid van een bevel tot huis
zoelcing, wm·dt niet vereist dat het, be
nevens de vermelding van de naam en 
van het adres van de persoon in wiens 
waning de hniszoeking moet worden 
·nitgevoerd, oolc zijn voornaam zou op
geven (1). 

(VAN OUYTSEL, 'l'. CARELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op lO lVIei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de publieke vordering ge
richt zijn : 

Over het enig middel : schending van· 
de artikelen 97 van de Grondwet, 87 en 
88 van het vVetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest geen ant
woord verstrekt op de door aanleggers 
genomen conclusies waai'bij deze. deden 
gelden dat het bevel tot huiszoeking, 
wanrvan de agenten van de gerechtelijke 

(1) Arg. verbr., 11 Januari 1932 (Bull. en 
PAsrc., 1932, I, 20) en 14 April 1943 (Arr. 

VERBR., 1953. - 4 

politie waren voorzien, hun niet veroor
loofde de woning van Theophile Van 
Ouytsel binnen te treden daar dit bevel 
dezes voornaam niet vermeldde, en door
dat, vermits de door de onderzoekende 
magistraat gegeven opdracht, in algemene 
termen opgesteld, niet geldig was, het 
niet was bewezen dat de agenten van de 
gerechtelijke politie gehandeld hadden, in 
de uitoefening van hun ambt, uit ktacht 
van een regelmatige opdracht : 

A. Over de voorziening van Theophile 
Van Ouytsel : 

Overwegende dat Theophile Van Ouyt
sel in door hem v66r de conectionele 
rechtbank genomen conclusies, welke hij 
v66r het hof van beroep mondeling ver
klaarde te hernieuwen, staande hield dat 
de agenten van de gerechtelijke politie 
niet voorzien waren van een regelmatig 
bevel van de onderzoeksrechter daar dit 
bevel tot huiszoeking in algemene termen 
was opgesteld; dat zij aanleggers woning 
niet mochten binnentreden om er een 
huiszoeking te verrichten; dat het bevel 
aileen de naam Van Ouytsel vermeldde, 
zonder opgave van een voornaam en dat 
de gerechtelijke politie op het ogenblik 
van de feiten bijgevolg niet handelde in 
de uitoefening van haar ambt tot het 
ten uitvoer brengPn van een regelmatige 
opdracht; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
<< in strijd met hetgeen betichten beweren, 
het van de onderzoeksrechter uitgaande 
bevel tot huiszoeking aan aile vereisten 
van de artikelen 87 en 88 van bet Wet
hoek van strafvordering beantwoordt '' ; 
dat het dienaangaande er op wijst dat in 
onderhavig geval niet kan gewaagd wor
den van een in algemene termen opgestel
de opdracht, daar zulks blijkt << inzonder
heid zowel nit de erop vermelde adressen 
als nit de opgave van artikel 383 van het 
Strafwetboek "; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
impliciet doch duidelijk beslist dat de op
ga ve van de voornaam van de persoon, 
wiens naam en adres op het bevel ver
meld staan, niet noodzakelijk is opdat dit 
bevel overeenkomstig de vereisten van de 
wet opgesteld zij ; 

Overwegende eindelijk dat het arrest 
nit de elementen waarop het aldus wijst 
afleidt dat derhalve ontegensprekelijk 
vaststaat rlat de agenten van de gerech
telijke politie regelmatig in de uitoef!.'
ning van hun ambt zijn opgetreden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in dier voege op passende wijze de conclu
sies van aanleggers heeft beantwoord; 

Ve1·br., 1943, biz. 88; Bull. en PAsrc., 1943; 
I, 140). 
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B. Over de voorziening van Anna Van 
Ouytsel : 

Overwegende dat noch uit de processen
verbaal van de terechtzittingen, noch nit 
de bestreden beslissing, blijkt dat, ter zit
ting van het hof, conclusies door aanleg
ster zouclen zijn genomen geweest; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
zijn gerich t : 

Overwegende dat aanleggers tot sta
ving van h.1n voorziening geen enkel mid
del inroepen en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

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

13 October 11152.- 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bayot. - Gelijlelttidende concltt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

2• KAMER. - 13 October 1952 

1° ONDERZOEK IN S'l'RAFZAKEN. -
HUISZOEKING. - RIJKSWAOHTERS DIE DE 
WONING VAN EEN PARTIOUL!ER ZONDER ZIJN 
TOESTEMMING EN ZONDER GEREOHTSBEVEL B!N
NENDRINGEN. 0NWETTELI.JKE HUIS'l:OE
KING. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
ONWETTELIJKE HUISZOEKING. - VASTSTEL
LINGEN. - KUNNEN GEEN VEROORDELING 
GRONDEN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BIJ VERSTEK 
GEWEZEN ARREST VAN VEROORDEL!NG. 
VOORZIENING DOOR DE VEROORDEELDE GEDU
RENDE DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET. -
0NONTVANKELIJKHEID. 

1 o Gaan tot een onwettelijke h~tiszoeking 
over, de r·ijkswachte1·s die de waning 
van een particulier zonder zijn toestem
ming en zonder gerechtsbevel binnen
dringen (1). (Grondw., art. 10.) 

2° De tijdens een onwettelijke h~tiszoe
king gedane vaststellingen en de ingec 
volge die vaststellingen ingewonnen be-

(1) en (2) Verbr., 24 Mei en 20 December 
1948 (A rr. V erb1·., 1948, blz. 288 en 648; B1tll. 
en PASIC., 1948, I, 334 en 737, en de nota 1, 
blz. 334). 

wijzen kunnen geen veroordeling gran
den (2). 

3° Is rdet ontvankelijk, de door· de ver-
001"deelde binnen de gewone termijn 
van verzet tegen een bij verstele gewe
zen arrest van veroordeling ingestelde 
voorziening (3) . 

(NETTEN, T. BESTUUR VAN DOUANEN 
EN AOOIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 April 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

A. · Over de voorziening van Edouard 
Netten : 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317 
van het Burgerlijk Wetboek, 32, 59, 62 
van het Wetboek van strafrechtspleging, 
200 van de Algemene Wet op de douanen 
en accijnzen, evenals van alle wetsbepa
lingen ingeroepen en aangeduid in cle oor
spronkelijke dagvaarding van eerste aan
leg, in zover het bestreuen arrest ver
klaart dat de leden van de Rijkswacht 
op 2 October 11148 geen huiszoeking ten 
huize van Boogaert te Jabbeke verricht 
hebben eu dat zij enkel aldaar overgingen 
tot het verhoor van een getuige die hen 
een bepaalde koopwaar aangeduid heeft, 
dan wanneer nit het proces-verbaal, dat 
die verrichtingen vermeldt, nochtans 
blijkt dat zo er weliswaar een getuige 
werd onderhoord, de rijkswachters noch
tans wel binnengedrongen zijn in de voor
plaats van de woning van Boogaert, wel
ke voorplaats niet deel uitmaakt van de 
fabriek ; dat Boogaert afwezig was en 
clus onmogelijk een toestemming kon ge
ven, en dat een hoeveelheid koopwaren 
werd aangetroffen die de vervolgingen 
mogelijk maakte : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van een proces-verbaal, op 2 October 1948 
opgesteld door de rijkswachters te Brugge, 
blijkt dat de verbalisanten zich te Jab
beke begaven ten huize van genaamde B. ; 
clat, ontvangen door zijn dienstmeid, zij 
clezes waning bij zijn afwezigheid binnen
clrongen, en zich de plaats deden aan
duiden waar zich kisten sigaren bevon
clen; dat zij vaststelclen dat die sigaren 
niet van fiscale bandjes voorzien waren en_ 
de kisten in beslag namen, waarvan zij 
in die omstandigheclen de aanwezighPid 
hadclen vastgesteld; · 

Overwegende dat de woning onschend
baar is; dat geen huiszoeking kan geschie-

(3) Verbr., 4 Februari 1952 (A1-r. Verbr., 
1952, blz. 283 ; B1tll. en P ASIC., 1952, I, 318, en 
de nota 3). 
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den dan in de door de wet voorziene ge
vallen en op de .door haar voorgeschreven 
wijze; 

Dat noch het proces-verbaal, noc,':l het 
bestreden arrest, noch een akte W<larop 
het Hof acht vermag te slaan, vaststellen 
dat de verbalisanten zich in de door de 
wet voorziene gevallen bevonden of de 
toelating van de eigenaar van het · huis 
verkregen hadden; 

Overwegende dat, dienvolgens, door in 
die omstandigheden te beslissen, dat de 
Ieden van de Rijkswacht geen huiszoeking 
verricht hebben en dat zij er zich toe be
perkten over te gaan tot de ondervraging 
van een getuige, die hen een bepaalde 
koopwaar heeft aangeduid, het bestreden 
arrest het aan het proCE's-verbaal van de 
Rijkswacht verschuldigd geloof geschon
·den heeft; 

Dat de onwettelijkheid van de oorspron
kelijke vaststelling de nietigheid van de 
ten gevolge van die vaststelling ingewon
nen bewijzen medebrengt; 

Dat daaruit volgt dat het arrest op 
grond van onwettelijke bewijzen uit
spraak gedaan heeft ; 

B. Over de voorzienim!; van Thomas 
Netten: 

·Over de ontvankelijkheid 
Overwegende dat bet bestreden arrest 

op 24 April 1952 ten opzichte van aanleg
ger bij verstek gewezen werd; 

Overwegende dat uit de stukken niet 
blijkt dat cUt arrest aan aanlegger werd 
betekend; dat het op 3 Mei 1952, dag 
waarop de voorziening werd ingesteld, 
steeds nog voor verzet vatbaar was; 

Dat de tegen dergelijk arrest gerichte 
voorziening niet ontvankelijk is (Wetb. 
van strafv., art. 407) ; 
· Om die redenen, verbreekt het bestreden 

arrest doch slechts voor zoveel het ten 
laste van aanlegger, Eldouard Netten, ver
oordelingen uitspreekt; beveelt dat onder
ha vig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van bet Hof van beroep 
te Gent en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; verwerpt de 
voorziening van Thomas Netten; veroor
deelt deze tot de helft van de kosten, rJe 
andere belft ten laste van de Staat blij
vende; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

13 October 1952. - 2e kamer. - V001"Zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge-

(1) Wegens de onontvankelijkheid van de 
voorziening, heeft het Hof geen uitspraak hoe
ven te doen over de wettelijkheid van de be
s,treden beslissing. 

Dat de correctionele en politierechtbanken 
niet door onderscheiden beslissingen over de 

ve1·, H. Bayot. - Gelijkluidende oon.oltt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. -'- 13 October 1952 
VOORZIENING IN VERBREJKING. -

TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST DAT 
OVER DE SCHULDIGHE!D VAN DE VERDACHTE 
UITSPRAAK DOE'l', HEM TOT EEN GEVANGENIS
STRAF EN EEN GELDBOETE VEROORDEELT EN DE 
UITSPRAAK OVER DE ONTZETTING VAN RET 
RECHT O:M EEN VOERTUIG 'TE BESTUREN UIT· 
STELT. - GEEN GESCHIL OVER DE BEVOEGD
HEID. - VOORZIENING DOOR DE VERDAOHTE 
VOOR HE'l' EINDARREST. - 0NONTVANKELIJK· 
REID. 

Is niet ontvankelijk, de door de verdaohte 
v66r het eindarrest in,qestelde voorzie
ning tegen een arrest dat, zondm· ove1· 
een gesohil betreffende de bevoe,qdheid 
te wij;i:en, hem sohttldig verlcl(tart, hem 
tot een gevangenisstraf en tot een geld
boete '))e·roordeelt en de teitspraalc over 
de ontzettin.a van het reoht om een 
voertuig te besturen teitstelt (1). (Wet
hoek van strafv., art. 416.) 

(YAN DE VELDE, T. N. V. «LA PREVOYANCE 
SOCIALE )) EN VAN HOECKE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 1\'Iei 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; · 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

I. Voor zoveel zij de beslissing bedoelt 
welke over de pubiieke vordering werd 
gewezen: 

Overwegende dat aanlegger beticht was 
van, bij inbreuk op de artikelen 418 en 

' 420 van het Strafwetboek, 33, paragraaf 2, 
· en 36 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, 3 en 10 van de besluitwet van 
14 November 1939, a) bij gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg doch zonder het in
zicht om de persoon van een ancler aan 
te randen, slagen of verwondingen aan 
Achiel Van Hoecke te hebben toegebracht; 
b) in een openbare plaats, in staat van 
dronkenschap, een voertuig te hebben be
stuurd; a) een weggebruiker te hebben 
ingehaald bij het oversteken van een aan
sluiting; 

schuldigheid en over de straf uitspraak mogen 
doen, zie verbr., 7 Januari 1952 (Arr. Verbr., 
1952, blz. 212; Bull. en PASIC., 1952, I, 232); 
verbr. Fr., 10 Januari 1947 (Bull. crim., 1947,, 
18) ; 6 J anuari 1949 (ibid., .1949, 3). 
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Overwegende dat het bestreden arrest, 
de betichtingen als bewezen. aanziende, 
aanlegger tot de hoofdstraffen heeft ver
oordeeld, hetzij, wegens de feiten a en o 
tot zes maanden gevangenisstraf en 200 fr. 
geldboete, en hoofdens feit b tot twee 
maanden gevangenisstraf, doch de uit
spraak over de bijkomende straf van de 
ontzetting van het recht een voertuig te 
besturen ultgesteld heeft tot wanneer tle 
graad vail de bestendige werkonbekwaam
heid van het slachtoffer zou vastgesteld 
zijn; 

II. Voor zoveel zij de beslissing bedoelt 
welke over de. burgerlijke vordering werd 
gewezen: 

Overwegend.e dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt aan de bnrgerlijke 
partijen een provisionele verg·oeding toe 
te kennen en, voor het overige, een des
kundige a an te stellen; 

Overwegende dat het arrest over geen 
geschil van bevoegdheid is gewezen; dat 
het, noch op de publieke vordering, noch 
op de burgerlijke vordering de rechts
macht van de rechter over de grond uit
pnt en, dienvolgens, geen eindbeslissing 
is naar de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering; 

Dat de voorziening tegen dergelijke be
slissing slechts na het eindarrest ontvan
kelijk is; 

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

13 October 1952.- 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bayot. - Gelij7clu.idende concl-lt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
voca t-generaal. 

2" KAMER. - 13 October 1952 

1° VOORZllTINING IN VERBREKING.
TERMIJN. - S'J'RAFZAKEN. - ARRES'J' VAN 
DE KAMER YAN INBESCHULDIGINGS'J'ELLING. -
BESLISSING OVER EEN BE'J'WIS'J'ING VAN BE
VOEGDHEID. - KAN VOOR DE EINDBESLISSING 
HE'J' VOORWERP VAN EEN VOORZIENING UI'J'
MAKEN. - '.rERMIJN YAN VOORZIENING NIE'J' 
'l'O'J' DE EINDBESLISSING GESCHORS'l'. 

2° OFFIOlJTIR VAN GERECHTELIJKE 
POLITIE. - HOEDANIGHEID DIE SLECHTS 
DOOR EEN UI'J'DRUKKELIJKE WE'J'SBEPALING 
WORD'J' 'J'OEGEKEND. 

(1) Verbr., 24 November 1947 (A1·r. Vm·br., 
1947, blz. 379; B'!!ll. en PAsiC., 1947, I, 499). 

(2) en (3) Verbr., 29 Januari 1877 (Bull. en 
PAsrc., 1877, I, 113). Vergel. verbr. Fr., 6 De
cember 1951 (Sirey, 1952, 1, 123, en de nota 2). 

(4) Over de draagwijdte van de artikelen 66 

3° OFFICIER VAN GERECHTELIJKE 
POLITIE. - VELDWACH'J'ER. - MATE 
WAARIN DE VELDWACJCJ;TER OFFICIER VAN GE
RECHTELIJKE POLI'l'IE IS. 

4° OFFICIER VAN GERECHTELIJKE 
POLITIE. - VELDWACHTER. - 0PDHACH
'J'EN Y AN GERECHTELI.JKE POLI'l1E DIE DE W!<."l.' 
DE YELDWACH'J'ERS GELAS'l' TE \'ERRICHTEN 
BOVEN DIEGEN~~ DIE HEN IN HUN HOEDANIGHEID 
VAN OFFICIER YAN GERECHTELJJKE POLI'l'IE 
'J'OEKOMEN. - 0PDRACHTEN DIE DE VELD
WACH'l'ERS NlE1' ME'J' DE HOEDANIGHEID VAN 
OFFICIER VAN GERECH'fELIJKE POLITIE BE
KLEDEN. 

1° Het arrest 1;an lle knm.e·r vnn 'inbe
.~oh~tldig'ing8telling kan, v66r de· eind
besUssinrJ, het voonnerp van een voor
z·ien'in.q i.n verlwek·ing ~tUmaT~en in zover 
het ove1· een bet-wisting betretfenlle de 
bevoegdheid is ge-wezen; de tennijn om 
z·ioh in verb·relC'inff te 'Voorzien is niet 
tot na lle eindbeslissing gesohorst (1). 
(Wetb. van strafv., art. 373 en 416, ali
nea 2.) 

2° De hoedani.qheid van ojJioiet· 1'an ge
reohtelij7ce politie Tcomt sleohts aa,n een 
n~et een openbare d,ienst belaste persoon 
toe, -wanneer een -wetteUjke bepaling ze 
hem uitdrukkelijk toe kent (2). (Wet
hoek van strafv., art. 9.) 

3° De velrZ-waohters zijn alleen ojfioieren 
van · gereohtelij7ce politie in de mate 
-waarin zi.i, ellc op het {lrond.qeb-ied 
-waarvom· hij beedigd is, be last zijn met 
het opspm·en van -wanbeddjven en 
politieovertredingen tegen de land- en 
bosei[!e·nclO'IMnen, met inbegdp van de 
jaoht- en 1risvangstrnisdrijven, evenals 
in de gevallen -waarin hun bijstand, in 
die hoedanigheid, 1oettelijk knn gevfJr
derd -worden om daden van gereohte
lijke polUie uit te voeren (3). (Wetb. 
van strafv., art. 16; Landelijk Wetb., 
art. G7; wet van 7 April 1919, art. 10.) 

4° De hoedani,gheid van ojJioier van oe
reohteli.ike poU.ti.e kan 'Vom· de veld
waohter niet voo1·t1Jloeien uit de op
draohten van oereohtelij7ce poUtie die 
lle -wet hen [!Clast te verriohten boven 
diegene die hem in zijn hoedanigheid 
van ojJioier van ,qerechtelij7ce politie 
toe7comen, indien die -wet die hoedanig
he·id niet nitdruklcelijlc in acht neemt 
en ze niet toe7cent voor het uitvoeren 
van de b'i.jzondere taken die hem alzo 
toeverkouwd -worden (4), 

en 67 van bet Landelijk Wetboek (wet van 
7 October 1886), raadpleeg het verslag uitge
bracht in naam van de commissie van de Ka
mer van volksvertegenwoordigers (Pasin., 1886; 
blz. 471) en het verslag aan de Senaat (ibid., 
blz. 488). 
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(PROOUREUR-GENERAAL TE m~NT, T. PAUWELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten gewezen, op 15 Mei 1951 door de 
Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent, en op 8 Mei 
1952 door het Hof van beroep te Gent; 

I. Aangaande de voorziening gericht te
gen het arrest op 15 Mei 1951 door de 
Kamer van inbeschuldigingstelling gewe
zen: 

A. In zover deze voorziening gericht is 
tegen de beslissing betreffende de betwis
ting over de bevoegdheid : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 416, alinea 2, van het Wetboek van 
strafvordering, deze beslissing het voor
werp van een onmiddellijke voorziening 
kon uitmaken en dat derhalve de termijn 
om zich in verbreking te voorzien, die 
een aanvang heeft genomeri op de dag 
welke op de uitspraak volgde, verstreken 
was toen de voorziening werd ingesteld ; 

Dat deze voorziening, te laat ingediend, 
niet ontvankelijk is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing die de beklaagden 
naar de correctionele rechtbank heeft ver
wezen: 

Overwegende dat in de verklaring tot 
verbreking niet wordt bepaald waarin het 
bestreden arrest, door de verwijzing van 
de beklaagden naar de correctionele recht
bank te bevelen, de wettelijke teksten 
waarvan de schending ingeroepen wordt, 
zou hebben geschonden; dat de door ei
ser neergelegde memorie slechts ingediend 
werd «tot staving van de voorziening in 
verbreking tegen het arrest van het Hof 
van beroep te Gent, dd. 8 Mei 1952 >> ; 

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

II. Aangaande de voorziening gericht 
tegen het arrest gewezen op 8 Mei 1952 : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 9 en 16 
van het Wetboek van strafvordering en, 
anderzijds, 66 van de wet dd. 7 Oc
tober 1886, 4, 8°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, 15 van de 
besluitwet dd. 14 November 1939 en 2 
van· .het koninkli.ik besluit dd. 6 Fe- : 
bruari 1919 en, gevolglijlr, van de artike
len 479 en 483 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het arrest a:anneemt 
dat een veldwachter, optredende bi.i het 
opsporen en vaststellen van inbreuken op 
het verkeer, openbare dronkenschap en 
toezicht , over de identiteitskaarten, niet 
handelt binnen het raam van de aan zijn 
ambt van officier van gerechtelijke ·politie 
verbonden ambtsplicllten en, dienvolgens, 

niet !let voorrecht van reclltsmacht geniet 
wanneer hij in de uitoefening van gezeg
de gerechtelijke taken een wanbedrijf 
pleegt : 

Overwegende dat de hoedanigheid van 
·officier van gerechtelijke politie aan de 
met een openbare dienst belaste personen 
slechts toekomt wanneer een wettelijke 
bepaling ze hun uitdruk1:elijk toekent; 

Overwegende dat de wet de veldwach
ters als officieren van gerechtelijke politie 
alleen beschouwt in de mate waarin 
zij, krachtens artikel 16 van het Wetboek 
van strafvordering, elk op het grondge
bied waarvoor hij beedigd is, belast zijn 
met het opsporen van de wanbedrijven 
en de politieovertredingen tegen de Iand
en boseigendommen, met inbegrip, zoals 
artikel 67 van de wet van 7 October 1886 
houdenda het landelijk Wetboek het' na
der bepaalt, van de jacht- en visvangst
misdrijven, evenals in de gevallen waarin 
bepaaldeli.ik hun bijstand in die hoedanig
heid wettelijk kan vereist worden om 
daden van gerechteli,ike politie uit te voe
ren; 

Overwegende dat de hoedanigheid van 
officier van gerechtelijke politie niet kan 
voortvloeien uit de opdrachten van ge
rechtelijke politie die de wet de veld
wachters gelast te verrichten benevens 
degene die hun toekomen in hun hoeda
nigheid van officier van gerechtelijke po
litie, indien die wet die hoedanigheid niet 
uitdrukkelijk in acht neemt, en ze er
mede niet bekleedt voor het uitvoeren van 
de bi,izondere taken die hun derwijze toe
vertrouwd worden; 

Dat de wet van 7 October 1886, houden
de het landelijk Wetboek, de hoedanigheid 
van officier van gerecbteli,ike politie 
aan de veldwachters niet toekent tot !let 
uitvoeren van de plichten die zij hun 
rechtstreeks benevens hun andere op
drachten oplegt; 

Dat wanneer de veldwachters, in hun 
hoedanigheid van gemeentelijke bedien
den, geroepen worden om hun medewer
king tot het uitvoeren van de wetten en 
reglementen te verlenen, deze bedrijvig
heid, al8 zodanig, aan de uitoefening van 
hun ambt van officier van gerechtelijke 
politie vreemd blijft ; 

Overwegende derhalve dat, na vastge~ 
steld te hebben dat verweerder, gemeen
telijk veldwachter, enerzijds, ter voorko
ming van misdrijven en. tot . handhaving 
van de orde en de rust in de gemeente 
tusRenkwam en aldus de administra
tieve politie uitoefende, en, anderzijds, 
'Qptrad bij het opsporen en vaststellen van 
Inbreuken op het verkeersreglement, op 
de. wetgeving ter beteugeling van de dron
kenschap ,en op het verplichtend bij zich 
clragen. van een identiteitskaart, alsook 
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van de wanbedrijven van wederspannig
heid, smaad en slagen aan een met een 
publieke hoedanigheid beklede persoon, 
het bestreden arrest, te recht, heeft kun
nen beslisseu dat gemelde verweerder bui- : 
ten de uih)efening vim zijn ambt van of- . 
ficier van gerechtelijke politie gehandeld 
heeft, en dat er tot toepassing van de ar- · 
tikelen 479 en 483 van het Wetboek van 
strafvordering geen aanleiding bestaat; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven ·nichtsvormen werden. na
geleefd en dat de beslissingen overeen- : 
·komstig de wet zijn ; · 

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

13 October 1952. -- 26 kamer. - TTo01·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - V:erslagge- · 
vre, H.van Beirs. - Gelijkluiclende· con- · 
clusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 13 October 1952 
STRAFFEN. - AFREKENING VAN DE KRACH

TENS DE BESLUITWE'l' VAN 12 OCTOBER 1918 
.QNDERGANE INTERNERING VAN DE DUUR VAN DE 
VRIJHEIDSTRAFFEN UITGESPROKEN WEGENS 
BEPAALDE MISDRIJVEN. - WET VAN 20 Au
GUS'l'US 1947. - GEYOLGEN TEN AANZIEN YAli 
DE Y60R DE INWERKINGTREDING VAN DIE WET 
UITGESPROKEN STRAFFEN. 

De wet van 20 Au.qttstus 191{1 waarbi:i de 
atrelcening worclt bevolen van cle lcrach- , 
tens cle beslttitwet van 12 October 1918 
onrZer,qane internering van cle stratfen 
die beroving van vrijheid mecleb·rengen, 
uitgesprolcen wegens de misflrijven rZie · 
z·ij opsornt, is vctn toepa~sinf! op cle v66f 
haar inwe1·1c·ingtrecling uitgesprolcen 
stratfen. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, T. DHOOGE,)' 

ARREST. 

' HET HOF; -· Gelet op het' bestreden 
arrest, op 6 Mei 1952 doo:r; het Hof van 
beroep te Gent, Kamer van inbeschuldi
gingstelling gewezen ; · 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1 en 2 van de wet van 20 Au
gustus 1947, 1, 3°, van de wet van 25 Au
·gustus 1896 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest beslist dat de 
straf van zes maanden gevangenzitting 
welke op · 2 Mei 1947 door' de Krijgsraad 
te Brugge werd uitgesproken dient te 
worden aangezien als oj;J die datum on:
•dergaan · te zijn geweest, vermits de wet 
van 20 Augustus 1947 voorschrijft de 

duur van een door de veroordeelde van 
14 September 1944 tot 18 November 1945 
ondergane internering af te rekenen, en 
doordat het uit deze beschouwingen af
leidt dat, naardien meer dan vijf jaar 
sedert 2 Mei 1947 waren verlopen, de in
eerherstelling van verweerster mag uitge
sproken worden, dan wanneer aileen de 
bepalingen van de wet van 20 Augustus 
1947 veroorloofden de straf op laatstver
melde .datum als ondergaan te beschou
wen; da~ wanneer gevolglijk, vermits se
dert dien min clan vijf jaar waren ver
lopen, de ineerherstelling niet mocht wor
den verleend : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerster bij vonnis van 
de Krijgsraad te Brugge de dato 2 Mei 
1947 tot zes maanden gevangenisstraf vel'
oordeeld werd uit hoofde van aangifte 
aan de vijand en dat zij, anderzijds, hij 
toepassing van de besluitwet van 12 Octo
ber 1948, van 14 September 1944 tot 18 No
.vember 1945, dit is gedurende meer dan 
veertien maanden geinterneerd werd; 

Dat het er vervolgens op wijst dat, 
krachtens artikel 1 van de wet van 20 Au
gustus 1947, deze internering afgerekend 
wordt van de duur van de straffen die 
beroving van. de vrijheid medebrengen.; 
dat het beslist dat << het logische gevolg 
van deze afrekening is dat de gevangenis
straf ten dage van de veroordeling onder
gaan was geweest, derwijze dat deze 
datum (2 Mei 1947) voor verzoekster het 
aanvangspunt van de· bij de wet van 
25 April 1896 vereiste termijn uitmaak
te ll; 

Overwegende dat, door zonder enig 
voorbehoud te bepalen, dat de krachtens 
de besluitwet van 12 October 1918 onder
galle internering dient te worden afge
rekend van de duur van de. straffen die 
berovitig van de vrijheid medebrengen, de 
wet van 20 Augustus 1947 een terugwer
kende kracht insluit ten aanzien van de 
v66r haar inwerkingtr.eding uitgesproken 
st~·affen; 

Overwegende, bijgevolg, dat ·het bestre
den a1;rest, door uitspraak te doen zoals 
het heeft gedaan, geen van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

En. overwegende dat de substantiele of 
op sti·af van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing· overeenkomstig de wet is; . 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staa~. 

13 October 1952.- 2e kamer.- Voorzit
·tm·, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Bayot - Gelijlchtidende conclu
si6, II. Roger Janssens de· Bisthoven, ad· 
vocaa t-genera:il. 



55-

2• KAMER. - 13 October 1952 

1° HOGER BEROEP. - STRA~'ZAKEN. -
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
DAT DE VERDACHTE TOT ONDERSCHEIDEN 
S'l'R.AFFEN VEROORDEEL'l'. - ARREST DA'l' 
VOOR DEZELFDE FElTEN EEN ENKELE STRAF 
UITSPREEKT. - STRA~' DIE HET 'l'OTAAL VAN 
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITm~SPROKEN 
ONDERSCHEIDEN S1'RAFFEN NIET 1'E BOVEN 
GAA'l'. - EENPARIGHEID NIET VEREIS'l'. 

2° RED ENE~ VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE VORDERING. - GEEN BE'l'WISTING BE
TREFFENDE HET DOOR DE BURGERLIJKE PAR
'l'l.T ONDERGANE NADEEL EN HET OORZAKELIJiK 
VERBANO TUSSEN DE MISDRIJVEN EN Dl'l' NA
DEEL. - ARREST DAT DE MISDRIJVEN BEWE
ZEN EN DE BURGERLIJKE VORDERING GE
GROND VERKLAART. - VEROORDELING TOT 
SCHADELOOSSTELLING. - WETTELIJK GEMO
TlVEERDE BESLISSING. 

1° Het arrest dat, op het hager beroep 
tegen een vonnis van de correctionele 
1·echtbank dat wegens verscMllende 
misdr·ifven tot onderscheiden strafjen 
veroordeelt, slechts bi,i toepassing van 
artilcel 65 van het 8trafwetboe7c een en
kele strat u.itspreelct wellce het totaal 
van de doo1· de eerste rechter ~titgesp1·o
Jwn st1·afjen n·iet te boven gaa.t, moet 
niet met eenpa•l"igheid van stemmen ge
wezen worden (1). (Wet van 4 Septem
ber 1891, art. 2.) 

2° Bij ontstentenis van conclu.sies die het 
door de lntrgerl'ij lee partij onde1·gane 
nadeel alsmede het oorzalcelijlc verband 
t·ttssen de misdrijven en dit nadeel be
twisten, motiveert het a·rrest, dat be
sUst dat de venlachte aan de hem ten 
laste gelegde m·isdrijven schnldig is en 
dat de bttT[ferlij lee ·voTdering gegrond is, 
wettcUjlc de beslissing ·waardooT het 
aan de . btwgeTUjlce parti,i schadeloos
stelling toelcent (2). 

(DE DUVE, 'l'. DE VOCH'l'.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Juni 1952 ·door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eisers, Jean de Duve 
en de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Rene de Duve >>, deze 
laatste vertegenwoordigd door eerstge
noemde, verklaard hebben zich in verbre
king te voorzien tegen het voormeld ar
rest «door hetwelk hij (de verschijnende) 

(1) Zie bet volgend arrest. 
(2) Zie verbr., 2'8 Mei 1951 (Acl'1'. Ferbt·:, 

1951, blz .. 560; Bull. en P.\SIC., 1951, I, 651). 

veroordeeld is geworden wegens A) on
vrijwillige verwondingen; B) overdreven 
snelheid; 0) inbreuk op het verkeer >> ; 

Dat uit die verklaring volgt dat de 
voorzieningen beperkt zijn tot de beslis
singen van het arrest waarbij, wegens 
voormelde misdrijven, veroordelingen wer
den uitgesproken tegen eisers op de vor
deringen ingesteld zo door het openbaar 
ministerie als door de burgerlijke partij 
De Vocht; 

Dat zij aldus de beslisslngen nlet be
strijden waarbij uitspraak werd gedaan 
op de rechtstreekse dagvaarding die, ten 
verzoeke van eisers, aan De Haes werd 
betekend wegens inbreuken op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek eri 
31, 2°, en 51, 2°, van de Wegcode, als
mede aan De Vocht als burgerlijk verant
woordelijke partij voor De Haes ; 

I. Wat betreft de voorziening van Jean 
de Duve, verdachte : 

A. Aangaande de beslissing over de 
publieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 140 van 
de wet van 18 .Juni 1869, 2 van de wet van 
4 September 1891, doordat het bestreden 
arrest de ten laste van eiser door de eer
ste rechter uitgesproken straf heeft ver
zwaard, zonder vast te stellen dat het 
hof van beroep met eenparigheid van 
stemmen heeft beslist : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
eiser wegens de misdrijven voorzien 
door : a.) artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, b) a,rtikel 42 van de Weg
code, c) artikel 36, 4°, van zelfde code, 
heeft veroordeeld tot drie geldboeten van 
onderscheidenlijk 100 frank, 100 frank en 
50 frank, of tot vervangende gevangenis
straffen onderscheidenlijk van een maand, 
een maand en vijftien dagen ; 

Dat, vaststellend dat de feiten omschre
ven in de drie telastleggingen het uitwerk
sel zijn van een en zelfde. gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, en toepassing 
makend van artikel 65 van het Strafwet
boek, het arrest dit vonnis te niet doet, 
doch enkel wat betreft de geldboeten uit
gesproken wegens de telastleggingen A, 
B en 0 en, hervormende, eiser, wegens 
de vermengde feiten A, B en a, tot een 
enkele geldboete van 250 frank of een 
vervangende gevangenisstraf van twee 
maanden veroordeelt; 

Overwegende dat, zodoende, het arrest 
noch een vonnis van vrijspraak hervormt, 
noch de tegen eiser uitgesproken straf 
verzwaart, zodat, bij ontstentenis van de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 140 
van de wet van 18 Juni 1869 op de rech
terlijke i:ririchting, zoals die bepaling bij 
artikel 2 van de wet van 4 September 
1891 werd gewijzigd, het hof van beroep 
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niet met eenparigheid van stemmen moest 
uitspreken; 

Dat, · in zover bet op die wetsbepalin
gen is gesteuna, het middel naar recht 
faalt; 

Overwegende dat eiser niet aanduidt op 
welke wijze het arrest artikel 97 van de 
Grondwet zou hebben geschonden; 

Dat; in zover het die bepaling inroept, 
het middel niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : scbending van 
artikel 97 van de Grondwet, wegens ge
brek aan motivering of tegenstrijdigheid 
tussen de motieven, doordat bet bestreden 
arrest eisers conclusies niet, of althans 
niet op ondubbelzinnige wijze heeft be
antwoord, waarbij staande gehouden 
werd dat het bewijs van de inbrenk op 
artikel 36, 4°, van de W egcode niet kan 
worden afgeleid nit de remsporen van ei
sers wagen, die na het ongeval op de lin
kerkant van de baan werden opgemerkt, 
om reden dat eiser ter laatste stonde een 
man<Envre uitvoerde en naar links zwenk
te om de botsing te vermijden en dat, in
dien hij die man<Euvre niet had gedaan, 
hij met zijn wagen recht op het achterste 
van de vrachtwagen zou gebotst zijn, het
geen de gevolgen van de fontieve bewe
ging van de recbtstreekse gedaagde De 
Hues nog zou verergerd hebben : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de remsporen, acbtergelaten op een 
afstand van 34 meter door de auto van 
eiser, dnidelijk aanwijzen dat die wagen 
reeds op de linkerkant van de baan reed 
toen het remmen aanving; dat bet nit die 
omstandigheid afleiclt dat eiser aldaar l!e
reden heeft, niet om de naar links draai
ende vrachtwagen te vermijden, maar 
wel om die wagen voor te steken en hij 
die beweging bij het naderen van een 
kriusing voortgezet heeft, in Rtrijd met 
artikel 36, 4°, van de Wegcode; 

Overwegende dat het arrest alzo eisers 
conclusies op passende wijze zonder tegen
strijdigheid noch dubbelzinnigheid beant
woordt· 

Dat 'bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat; wat betreft de ver
oordeling wegens de inbreuken op de ar
tikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
en 36, 4°; van de Wegcode, de snbstan
tH~le of op straf van nietigheid voor-, 
geschreven pleegvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Over het tweede, bet derde en het vijfde 
middel: 

Overwegende dat die middelen bet ar
rest slecbts bestrijden in zover bet eiser 
wegens de inbrenken op de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek en 42 van 
de Wegcode veroordeelt; dat, moesten 
die _mid.delen worden ingewilligd en ge-

let op het verwerpen van bet vierde 
middel, de enkele straf nitgesproken we
gens de misdrijven voorzien bij de artike
len 418 en 420 van bet Strafwetboek en 

· 36, 4°, van de Wegcode, niettemin zon ge
recbtvaardigd blijven; dat, derhalve, die 
middelen niet ontvankelijk zijn; 

B. .Aangaande d~ beslissing over de 
bnrgerlijke vordering : 

Over bet enig middel : scbending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 en 1384 van bet Bnrgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest niet nitdrnk
kelijk heeft nagegaan of de elementen van 
font, de scbade en bet verband tnssen 
scbade en font voorbanden waren : 

Overwegende dat, als slotsom van nit
gebreide overwegingen, bet arrest ver
klaart dat de feiten, omscbreven in de 
ten laste van eiser gelegde betichtingen, 
bewezen zijn ; 

Dat het aldns eisers font vaststelt; 
· Overwegende dat het verder verklaart 

dat er geeu betwisting bestaat nopens de 
schade geleden d<,Jor de burgerlijke partij 
De Vocht· 

Dat, bij' ontstentenis van conclusies om
trent het oorzakelijk verband tnssen font 
en schade, alsmede omtrent bet bestaan 
of de begrootheid van deze laatste, bet 
arrest voldoende is gemotiveerd waar het, 
bij bevestiging van het beroepen vonnls, 
de burgerlijke vordering gegrond ver
klaart; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
vennootschap « Rene de Duve l), burger
lijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat nit de stukken van 
de procedure niet blijkt dat eiseres, over
eenkomstig artikel 418 van het W etboek 
van strafvordering, haar voorziening 
heeft betekend aan de partijen tegen wel
ke zij is gericht; 

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

13 October 1952. -· 2" kamer.- Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Belpaire. - Gelijkl1tidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

I 

2e KAMER. - 13 October 1952 

1° VERZET.- STRAFZAKEN.- VERZET.
VERVANGEN VAN EEN ENKELE STRAF DOOR VER
SOHILLENDE STRAFFEN. - TOTAAL VAN DE ON
DERSCHElDEN STRAFFEN DAT DE ENKELE STRAF 
NIET TE BOVEN GAAT. - VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE VERDACHTE. 

2° VERZET·. - STRAFZAKEN.- VONNIS BI.J 
VERSTEK W .\ARTEGEN HET OPENBAAR MINIS-
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TERIE NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOJiiEN. 
- VERZWARING, DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP, VAN DE TOES'l'AND VAN DE VERDACH'l'E 
TEN AANZIEN VAN HE1' VONNIS BIJ VERSTEK. -
ONWE'rTELlJKHEID. 

1 o V erzwaart de toestand van de verdaoh
te zelts wanneer het totaal van de on
derscheiden straffen niet de enlcele stmt 
te boven r1aat, het arrest dat op verzet, 
verschillende vero01·delingen uitspreelct 
wegens feiten die doo1· het 11onnis bij 
verstelc met een enlcele straf worden 
beteugeld omdat zij het tt.itwe1·Jcsel van 
een zelfde stra[baa1· opzet wa1·en (1). 

2o Wanneer een vonnis bij verstelc niet 
doo1· het openbaar ministerie do01· mid
del van hoge1· be·roep we1·d best-reden, 
mag de rechter in hager beroep, uit
spraak doende over het hager beroep 
van het openbaar ministerie en van de 
ve1·dachte tegen het op het ve1·zet van 
deze laatste gewezen vonnis, de toestand 
van de verdachte ten aanzien van het 
vonnis bi,j verstelc niet verzwa.ren (2). 

(DE COSTER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel van ambtswege : schen
ding van de artikelen 187 en 202 van het 
Wetboek van strafvordering en van de 
beginselen uiteengezet in het advies van 
de Raad van State van 12 November 1806, 
naar luicl waarvan, bij gt>brek aan hoger 
beroep vanwege het openbaar ministerie, 
de toestancl van de beklaagcle niet door 
de rechter in hoger beroep mag verzwaard 
worden: 

Overwegende dat, bij vonnis bij vcrstek 
van 31 .Januari 1952, de correctionele 
rechtbank te Dendermonde aanlegger ver
oorcleelde : 1° wegens de betichtingen A, 
wederspannigheid jegens een politieagent 
en B, smaad jegens dezelfde politieagent, 
beschouwcl als de uitvoering van een 
zelfde strafbaar inzicht zijnde, tot een 
gevangenisstraf van een maand en een 
geldboete van 100 frank, verhoogd met 
90 deciem of een maand vervangende 
gevangenisstraf, en 2° wegens de samen
lopende betichting 0, openbare dronken
schap, in tweede herhaling, tot een ge
vangenisstraf van een maand en een geld
boete van 100 frank, verlwogd met 90 de
ciem of een maand vervangende gevange· 
nisstraf; · 

Overwegende clat het 011enbaar ministe-

(1) Verbr., 6 Maart 1934 (Bull. en PAsrc., 
1934, I, 208, en de nota 1, biz. 209). 

(2) Verbr., 6 Maart 1934 (Bull. en PAsrc., 

rie dit vonnis niet door middel van hoger 
beroep heeft bestreden; 

Overwegende dat, op verzet van de ver
oordeelde, de reehtbank, bij vonnis van 
20 Maart 1952, de wegens de vermelde 
betichtingen A, B en 0 bij verstek uitge
sproken straffen heeft gehandhaafd; 

Overwegende dat beklaagde en even
eens het openbaar ministerie· tegen dit 
vonnis hoger beroep hebben ingesteld; 

Overwegende dat het hof van beroep oor
deelde dat de door betichtingen A en B 
voorziene feiten niet het uitwerksel van 
een zelfde strafbaar inzicht Waren en, 
bijgevolg, aanlegger veroordeelde wegens 
betichting A tot een gevangenisstraf van 
vijftien dagen, en wegens betichting B tot 
een gevangenisstraf van acht dagen en 
een geldboete van 50 frank, verhoogd met 
90 deciem of vijftien dagen vervangende 
gevangenisstraf, dan wanneer het bij ver
stek gewezen vonnis de twee betichtingen 
ten aanzien van de eenheid van inzicht 
besehouwd had als slechts een misdrijf 
uitmakend en een enkele straf toegepast 
had· 

o;erwegende dat het zonder belang is 
dat het totaal van . de derwijze uitge
sproken straffen niet hoger is, en zelfs 
minder is, dan de enige straf die door 
het vonnis bij verstek werd toegepast; 
dat ·de veroordeling van aanlegger wegens 
een groter aantal misdrijven een verzwa
ring van de veroordeling medebrengt; 

Overwegende dat, wanneer een vonnis 
bij verstek niet door middel van hoger 
beroep door het openbaar ministerie werd 
bestreden, de rechter in hoger beroep, die 
op de door het openbaar ministerie en 
door de eiser in verzet tegen het op ver
zet gewezen vonnis ingestelde hoger be
roepen uitspraak doet, de door het vonn:is 
bij verstek uitgcspl'oken straf niet mag 
verzwaren; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middcl aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft in zover het over de 
betichtingen A en B beslist heeft ; 

Overwegende clat, wat de wegens ue 
betichting 0 uitgesproken veroordeling 
betreft, de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven reehtsvormen 
werden nageleefd en de straf overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt de bestredt>n 
beslissing doch enkel in zover zij over de 
in de dagvaarding onder litteras A en B 
voorziene betichtingen uitspraak heeft ge
daan ; vei·werpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt aanlegger tot de
helft van de kosten; laat de overblijven-

1934, I, 208); 8 Mei 1950 (Arr. Verb?'., 1950, 
biz. 565; Bull. en .PAsrc., 1950, I; 634, en de 
nota 1) ; zie het voorgaand arrest. 
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de helft de Staat ten laste ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak, aldus beperkt, naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

13 October 1952.- 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. van Beirs. - Gelijlcluidende con
cl·us·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 October 1952 

VOORZUDNING IN YERBREKING. -
STRAFZAKEN. - NIET ONDER'l'EKENDE :MEMO
HIE. - HE'l' HOF SLAAT ER GEEN AOHT OP. 

Het Hof slaat geen acht op een geschrift, 
geUteld ,, memorie >>, tot staving van de 
voorzienin,q van de verdachte neerge
legd dat geen handtelcening draagt (1). 

(BEERNAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Juni 1952 door de Oorrectio
nele Recht bank te Turnhout gewezen; 

Overwegende dat aanlegger in zijn voor
ziening geen enkel middel laat gelden; 

Overwegende dat een geschrift betiteld 
« memorie >> ter griffie van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Turnhout op 14 Juni 
1952 werd neergelegd; dat, bij gebrek aan 
handtekening, dit geschrift geen stuk van 
procedure uitmaakt waarop het Hof acht 
vermag te slaan ; dat het dus niet in aan
merking mag genom en worden; 

En overwegende dat de substantN~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven, 
rechtsvormen werclen nageleefd en da t de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

13 October 1952. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. 'Wouters, voorzitter. - Verslagge-

(1) Verbr., 29 Januari 1951 (Arr. Verbr., 
1951, blz. 292; Bull. en PAsrc., 1951, I, 346) 
en 9 Juli 1951 (Bttll. en PAsrc., 1951, I, 767). 

(2) Daarentegen moet het bestaan van die 
voorwaarden worden vastgesteld door de be
slissing die het verhaal tegen de bij artikel 4 
van de besluitwet van 19 September 1945 of 
bij arLikel 4 ·Van de wet van 14 J uni 1948 voor
ziene inschrijving ongegrond verklaart (zie 
verbr., 29 Juli 1952, Arr. Ve1·br., 1952, 

ver, H. Bayot. - Gelijlchtidende conclu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

2c KAMER. - 13 October 1952 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRES'l'EN. 
- ARHEST DAT OVER EEN AANVRAAG TOT OP-
HEFFING OF BEPERKING VAN EEN OPGE-
LOPEN VERVALLENVERKLARING UITSPRAAK 
DOE'l'. - GEEN VERPLIOHTING HET BESTAAN 
VAN DE VOOR DE TOEPASSING VAN DE VERVAL
LENVERKLARING VEREISTE yOORWAARDEN VAST 
'l'E STELLEN. 

Het a1·rest dat o·ve1· een aanvraag tot op
hej]ing of beperlcing van de lcrachtens 
de wet bet•·ettende de epuratie inzalce 
b·zwr1ert1'0ltW opgelopen vervallenverlcla-
1'ing uUspraalc doet, moet niet vaststel
len flat cle voo·r cle toepassing van de 
vm·vallenve·rlclaring vereiste wettelijlce 
voo1·waarden verwezenlijlct waren (2). 
(Wet van 14 Juni 1948, art. 15.) 

(VAN LAERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Januari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de besluitwet van 19 September 1945 en 
van de wet van 1.4 .Tuni 1948, doordat het 
bestreden arrest verklaard heeft dat, ver
mits het verzet van aanlegger tegen zijn 
inschrijving op de epuratielijst als onge
grond werd verworpen door vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, 
bevestigd bij in kracht van gewijsde ge
gaan arrest van het Hof van beroep te 
Gent van 19 Mei 1948, het niet toegelateno 
was belanghebbende in al zijn rechten ab 
initio te herstellen, dan wanneer deze stel· 
ling in boger vermelcle wetsbepalingen 
geen steun vindt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dat, vooraleer de grond van de zaak te 
onderzoeken, slechts vaststelt clat het ver
zet van aanlegger tegen zijn inschrijving 
op de bij artikel 4 van de besluitwet van 

blz. 671; Bull. en PAsrc., 1952, I, 760, en de 
nota; 6 October 1952, zie hoger, blz. 31; Bttll. 
en PASIC., 1953, I, 33). 

In tegenstelling met dit verhaal, maakt het 
bij artikel 15 van de wet van 14 Juni 1948 
veroorloofde verzoek de wettelijkheid en de 
gegrondheid van de opgelopen vervallenverkla
ring niet aanhangig bij de rechter; het strekt 
enkel tot ophefting of beperking ervan. 
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19 September 1945 bedoelde lijst betref
fende de epuratie inzake burgertrouw, 
bij een definitieve beslissing wenl verwor
pen, de overweging niet inhoudt welke 
het middel aan het arrest er aan toe
schrijft; 

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

artikel 2, 2" van de besluitwet van 19 Sep
tember 1945 en van artikel 2, 2°; van de 
wet van 14 Juni 1948, doordat het arrest 
niet heeft vastgesteld dat aanlegger na de 
door deze wettelijke bepalingen bepaalde 
datum lid van het V. N. V. was geworden 
of gebleven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitspraak heeft gedaan over een aanvraag 
tot opheffing of beperking van een opge
lopen vervallenverklaring en het dus niet 
gehouden was vast te stellen dat de wet
telijke voorwaarden, waarop de door een · 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
nitgesproken maatregel steunde, verwe
,zenlijkt waren; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantu!le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen Werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, 'i•erwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

13 October 1952. - 2• kamer.- Voonzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. van Beirs. - Gelijlcl!tidende con
clusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 October 1952 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRES'l'EN. - li1:ILITIE. - HOGER BE
ROEP DOOR DE DmNS'l'PLlCHTIGE TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE MILITIERAAD. ~ BEVES1'l
GING VAN nm BESLISSING DOOR DE HOGE MILI
TIERAAD. - GEEN AN'l'WOORD OP HE1' IN DE 
AKTE VAN BEHOEP YOORGES'fELD ~HODEL. 

NIET GE~fOTI\'EERDE BESLlSSING. 

Is niet gemot-i·reerd, de lJesUssing van de 
hoge mUiUera.ad die, op het hoge1· !Je
roep wm rle dienstplichtioe, de !Jeslis
sing van de militieraad lJevestirJt zone 
de1· een in de alcte vnn 1Je1"0ep voorge
steld midde/. te !Jenntwoorden. (Grond
wet, art. 97; wet van 15 Juni 1951, arti
kel 38, par. -±.) 

(DEFEVERE.) 

ARRES1'. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
.beslissing, op 20 Juni 1952 door de hoge 
militieraad gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 12, 4•, 
alsmede 10, paragraaf 2, 1°, van de wet 
van 15 Juni 1951 betreffende de dienst
plicht, doordat de bestreden beslissing de 
door eiser in zijn akte van beroep aange
haalde redenen niet heeft beantwoord 
en, door het overnemen van de beweeg
reden van de militieraad, de voormelde 
wetsbepalingen verkeerd heeft geinterpre
teerd : 

Overwegende dat de militieraad eisers 
aanvraag om vrijlating van dienst op mo
rele grond, als kostwinner van zijn ou
ders, heeft verworpen om reden dat eiser 
nog twee broeders heeft die, zoals hij, ge
huwd en onderwijzers zijn, zodat die broe
ders, die trouwens van actieve dienst ont
sla:gen zijn geweest, in het gezinsonder
houd van de ouders kunnen helpen voor
zien; 

Dat, in zijn akte van beroep, eiser de 
redenen opgeeft waarom, naar zijn oor
deel, zijn broeders niet in zijn plaats als 
kostwinners kunnen worden beschouwd; 

Overwegende dat, door zonder meer te 
verklaren dat de beweegreden van de mi
litieraad gegrond is, de bestreden beslis
sing het door eiser voorgesteld middel 
niet beantwoordt; 

Dat zij aldus artikel 97 van de Grond
wet schendt ; 

Om die •redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de hoge militieraad en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, anders 
samengesteld. 

13 October 1952.- 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Belpaire. - Gelijklttidende con
clu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 October 1952 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
MILI'l'IE. - MIDDEL DA1' ONDERSTELT DAT DE 
BESTREDEN BESLISSINil TOEPASSINil VAN EEN 
BEPAALDE WETSBEPALING HEEFT GEMAAKT. -
BESLTSSING OP EEN ANDERE WETSBEPALING 
GES'l'EUND. - MIDDEL MIST IN FEITE. 

Mist feiteUjlce grondslag, het tot staving 
van een voorzienin,q tegen een beslissing 
van de hoge militieraad ingeroepen 
middel, hetwelk onderstelt dat die be
sliss-ing op artikel 12, 1°, alinea 3, van 
de ·wet van 15 Jttni 1951 is gestennd, 
wannee1· zij op artikelen 12, 4", en 10, 
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parauraaf ~. 1°, van die wet is ge
steund (t). 

(THEYS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 Juli t952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de ar
tikelen t2, 4°, en tO, paragraaf 2, to, en 
meer bepaald lid 3, volzin 4, (en niet lid 6, 
zoals verkeerdelijk aangeduid in de voor
ziening) van cle wet van t5 Juni t95t be
treffe:ade de dienstplicht, doordat de be- . 
streden beslissing, evenals de beroepen be
slissing, eisers aanvraag om vrijlating van 
dienst op morele grond, gesteund op voor
meld artikel t2, 4°, hetwelk verwijst naar 
artikel 10, paragraaf 2, to, heeft verwor
pen om reden dat het samengevoegd in
komen van eisers ouders meer bedraagt 
dan het in artikel t2, 1°, lid 3, van ge
zegde wet voorziene maximum, dan wan
neer deze laatste bepaling niet van toe
passing is op een aanvraag gesteund op 
artikel12, 4°, en het in acht te nemen ma
ximum datgene is dat bij artikel tO, para
graaf 2, lid 3, wordt bepaald : 

Overwegende dat zo, weliswaar, de be
roepen beslissing gewag maakt van het 
maximum voorzien in artikel 12, to, lid 3, 
van de wet van t5 J uni t951, de bestreden 
beslissing, integendeel, de aanvraag ver
werpt om reden dat eiser het bewijs niet 
brengt dat hij de onmisbare steun is van 
zijn ouders naar de zin van de artike
len 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 1°, van de 
dienstplichtwet ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 October t952. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Belpaire. - Gelijlchtidende con
cl1tsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 October 1952 

1\HLITIEJ. - VRI.JLATING VAN DIENST OP MO
RELE GROND. - lNG!~SCHREVEIXE WAARVAN 
DRIE BROEDERS HUN ACTIEVE DIENST VOL
BRACHT HEBBEN. - BROEDER VAN DE DIENS'l'
PLICHTIGE, MET ONBEPAALD VERLOF GESTELD 
BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 57, 2°, VAN HE'l' 

(1) Zie verbr., 9 Juni 1952 (Arr. Verb•·., 
1952, blz .. 559; Bull. en PAsrc., 1952, I, 640). 

KONINKLIJX BESLUIT VAN t5 FEBRUARl t937-
- 1\IIOET WORDEN GEACH'l' ALS HEBBENDE ZI,JN 
ACTIEVE DlENS'l' VOLBRACH'l'. 

Moet, voor de toepassin,q van artikel 1~~ 
~0 , 'lJan de wet van 15 J1tni 19.51, worden 
geacht zijn actieve flienst te hebben vol
bmcht, de broede1· van de clienstplich
tige die, lcrachtens artUcel 57, ~o, van 
het koninklifk besluU van 15 Febntari 
1937 houdende samenschalceling van a& 
wet op de militie, de werving en de 
dienstverplichtingen, met onbepaala 
verlof wera uesteld. 

(DEUARET.) 

ARRES'l', 

HEJT HOF; - Gelet op de bestredeii 
beslissing, op 30 1\llei 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 12, 2°, van cle dienstplichtwet van 
15 Juni 1951, doordat de bestreden beslis
sing de vrijlating op morele grond van 
de dienst in vredestijd aan aanlegger 
weigert om reden dat hij slechts twee 
broeders heeft die hun actieve dienst heb
ben volbracht en dat de derde, die van de 
actieve dienst bij toepassing van arti'
kel 57, paragraaf 2, van de wet van 
15 Februari 1937 op de militie ontheven 
werd, 'dus zijn dienst niet volbracht heeft; 
dan wanneer de broeders in werkelijke 
dienst of met bepaald of onbepaald verlof 
worden geacht hun actieve dienst te heb~ 
ben volbracht : 

Overwegende dat artikel 12, 2°, van de 
wet van 15 Juni 195t, de ingeschrevene 
waarvan drie broeders hun actieve dienst 
volbracht hebben, van de dienst in vre
destijd vrijstelt en nader bepaalt dat 
« cle broeders in werkelijke dienst, met 
bepaald of onbepaald verlof, op non-acti
viteit gesteld, wegens ziekte of lichaams
gebreken, gepensioneerd of bij reform 
ontslagen 11 g·eacht worden hun actieve 
dienst volbracht te hebben; 

Overwegende dat nit de bestreden be
slissing en uit de stukken van de proce
dure blijkt dat twee van aanleggers broe
clers hun militaire dienst volbracht heb
be:n en dat de derde, Adhemar Dema
rest,.krachtens artikel 57, 2°, van de wet 
op de militie van de actieve dienst ont
heven werd na zijn militaire dienst vol
bracht te hebben van 4 November t946 
tot 20 Februari t947, datum waarop hij 
met onbepaald verlof werd gesteld; 

Overwegende dat, door te weigeren deze 
laatste aan te zien als zijn actieve dienst 
volbracht hebbende om reden dat hij van 
de werkelijke dienst ontheven werd 
krachtens attikel 57, 2°, van het koninkL 
lijk besluit van 15 Februari 1937 houdende 
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samenschakeling van de wet op de mili
tie, de werving en de dienstverplichtingen, 
-de bestreden besllssing de in het middel 
bedoelde wetsbepaling heeft geschonden, 
deze zonder onderscheid op alle met on
lJepaald verlof zijnde militairen van toe
passing zijnde ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

1Jeslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regist~rs 
van de hoge militieraad en dat melding 
er· van zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, anders 
samengesteld. 

13 October 1952. - 2• kamer. - Voorzit
ter, .H. Wouters, voorzitter. - Verslagge
ve?·, H. Bayot. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

le KAMER. - 16 October 1952 
~o VOORZIENING IN VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. - PEHSONEN TEGEN 
WIE MEN ZlCH KAN VOORZIEN. - GEEN TUS
SEN DE AANLEGGER EN DE VERWEERDER 'HAN
GEND GEDING VOOR DE l{ECHTER OVER DE 
GROND. --:- 0NONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° SOHIP-SCHEEPV AART. - BINNEN
SCHEEPVAART. - KONINKLIJIC BESLUIT VAN 
15 OCTOBER 1935, ARTIKEL 98, ALINEA 2. -
REGLEMEN'l'AIRE BEPALING DIE GEEN. BURGER
LIJKE VEROORDELING, AFWIJICEND VAN HE'l' 
GEMEEN REOH1', ICAN GRONDEN. 

3° SCHIP-SCHEEPV AAR'l'. -- BrNNEN
SCHEEPVAAR'l'. - SLEEP. - SCHIPPERS VAN 
DE ONDER HE'l' BEVEL VAN DE SCHIPPER VAN 
DE SLEEPBOOT GESLEEPTE VAARTUIGEN. -
GEEN REGEL NOOH WE'l"l'ELIJK VERMOEDEN. -
DOOR DE nECH'l'ER 'l'E BEOORDELEN FEITE
LI.JK VRAAGPUN'l'. 

~o Is niet ontvnnkelijk, de voorzim~im.Q 
[Jerioht te,qen een pa·rtij tegen welke de 
acmleu.qe1· niet heett geoonoludeerd en 
in wiens voonleel de bestreden beslis-

(1) Verbr., 28 Maart 1952 (A1r. Verbr., 1952, 
biz. 418; Bull. en PAsrc., 1952, I, 484). 

(2) Artikel 98 van het koninklijk besiuit van 
15 October 1935, waarvan de alinea 3 door het 
enig artikei van het koninkiijk besiuit van 
:3 October 1939 gewijzigd werd, werd door ar
tikei 1 van het koninklijk besiuit van 22 De
cember 1951 geheei opgeheven, hetzij na de 
feiten die aanieiding hebben gegeven tot het 
geding waarin het bestre,den arrest werd ge
wezen, ja zelfs na dat arrest. 

De perken, binnen weike gemeld artikel wet
telijk door de rechter kon worden toegepast, 

sing geen veroordeling ten laste vnn de 
aanlegger uitspreekt (1). 

2° Artilcel 98, alinea 2, van het koninklijk 
beslltit van 15 October 1935, hondende 
reglement bet1·ettende de politie en de 
soheepvnnrt der bevnnrbn1·e waterwegen 
onder beheer vnn de Stnat, lean geen 
veroordeling tot herstelling van een 
soharle g1·onden waarvan de veroordeel
de partij niet vol11ens de regeten van 
het uemeen 1·eoht in.zalce bltrgedijke 
vemntwoordelijkheid gehouden is (2). 

3° Geen enlcele wet stelt als regcl nooh 
vesU[!t het vermoeden dat de schippers 
van de binnensohepen, die ,qesleept wor
clen en een sleep vormen, onrler het be
vel van de schippe1· van rle sleepboot 
staan. Het behoort de reohter over de 
gronrl in ellc geval na te gaan ot de 
schippers van de gesleepte vaartuigen 
onder het bf;vel van de sohipper van de 
sleepboot stonden en, desvoorlcomend, 
in wellce mate (3). 

(ANNAERTS, T. BELGISOHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF.; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2(1 November 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewe7:l 11 ; 

I. Aangaande de voorziening van de 
naamloze vennootschap cc De Gentse 
Scheepvaartmaatschappij » : 

Over de door verweerders opgeworpen 
niet-ontvankelijkheid van de voorziening : 

Overwegende dat geen rechtsgeding 
tussen aanlegster en verweerders werd 
ingesteld en dat ten laste van aanlegster 
geen veroordeling werd uitgesproken ten 
vo01·dele van verweerders; 

Dat er uit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

II. Aangaande de voorziening van An-
naerts : · 

Over de eerste twee middelen : het eer
ste, schending van de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 
2 van de eerste wet van 28 September 
1928 welke de artikelen 46 tot 48 van 

hebben het voorwerp uitgemaakt van, bene
vens het aangehaald arrest, de arresten van 
het Hof van 31 J'anuari 1944, wat betreft aii
nea 1 van arbikei 98 (Arr. Ve1·br., 1944, 
blz. 84; Bull. en· PASIC., 1944, I, 178), van 
23 September 1948, wat betreft de alinea's 1 
en 2 (Arr. Verbr., 1948, blz. 434; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 501) en van 6 Juni 1939, wat 
betreft de aiinea 3 (.Arr. Yerbr., 1939, biz. 169; 
Bull. en PAsrc., 1939, I, 284). 

(3) Repert. pmt. du dr. belge, v' Navi,·e
!f aviuation, n" 1861 en 1863; SMEESTERS en 
WINKELMOLEN, 2' uitg., biz. 145. 
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boek II van het W etboek van koophandel 
vormen, alsmede van de artikelen 273 van 
boekii van het Wetboek van koophandel, 
67, 78 en 107 van de Grondwet, door
dat het Hof van beroep te Luik, door het 
bestreden arrest, eerste aanlegger, eige
naar en kapitein van de motorboat 
Adrienne, tot het betalen aan de Belgi
sche Staat van een som van 42.951 fr. 69 
in· hoofdsom, ten titel van schadevergoe
ding, veroordeeld heeft uit hoofde van be
schadiging door een schip van de sleep 
aan een « Dukdalf ll kunstwerk afhangen
de van het openbaar domein, zonder na 
te gaan of gezegde aanlegger of een zijner 
aangestelden een fout had begaan, even
min of hij bewaker was van een zaak die 
de schade zou hebben veroorzaakt door 
een gebrek waardoor ZlJ aangetast 
zou geweest ZlJn; eerste ondercleel, 
beweegreden afgeleid uit het feit dat 
artikel 98 van het reglement van 15 Oc
tober 1935 de eigenaar of de schipper 
van de sleepboot jegens de Staat ver
antwoordelijk verklaart voor de schade 
veroorzaakt door een schip van de sleep 
aan de waterweg, aan al zijn aanhorig
heden of aan de kunstwerken van het 
openbaar domein, dan wanneer volgens 
de eis van de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen, waarvan geen enkel ·ko
ninklijk besluit gelclig mag afwijken, nie
maticl ertoe kan gehouden worden een 
schade te herstellen, tenzij zo deze door 
zijn fout of door de fout van zijn aange
stelde veroorzaakt werd of tevens ook nog 
door het gebrek waardoor een zaak zou 
zijn aangetast die hij onder zijn bewaking 
heeft en clan wanneer de hoven en recht
banken de reglementen enkel mogen toe
passen in zover zij met de wet overeen
stemmen ; tweede ondercleel, beweegreden 
nog afgeleid uit het feit · dat artikel 1 
van de (eerste) wet van 28 September 1928 
de volledige verantwoordelijkheicl van de 
eigenaar van het schip niet aileen voor 
zijn daden maar eveneens voor die van de 
kapitein, van de scheepslui en van de aan
gestelclen zou invoeren en uit het feit dat 
artikel 98 van het koninklijk besluit van 
15 October 1935 slechts de toepassing van 
dit beginsel zou uitmakeh ingeval het 
gaat om sleepboten, daar de sleep als een 
enkel vaartuig client beschonwd waarover 
het bevel nan de sleepboot toebehoort, dan 
wanneer de verantwoorclelijkheid, inge
steld bij artikel 1 van de wet van 28 Sep
tember 1928 (art. 46 van boek II van het 
Wetboek van koophandel), slechts toepas
selijk is op de gevolgen van de foutieve 
daclen van de eigenaar, van de kapitein, 
van de scheepslni en van de aangestel
den, derwijze clat het begrip van de tech
nische eenheid van de sleep alleszins niet 
bij machte is om de verantwoordelijkheid 
van de schipper of van de eigenaar van de 

sleepboot te rechtvaardigen bniten de ge
vallen waarin er een font zou zijn begaan 
geweest, hetzij door hemzelf, hetzij door 
een van de personen waarvoor hij krach
tens bovengezegde wetsbepaling aanspra
kelijk is; het tweede, schending van de 
artikelen 67, 78 en 107 van de Grondwet, 
1382, 1383 en 1384 van het Bnrgerlijk Wet
hoek, 1 van de eerste wet van 28 Novem
ber 1928, dat de artikelen 46 tot 48 van 
boek II vah het Wetboek van koophandel 
vormt, 98 hri liet koninklijk beslnit van 
15 October 1935, 3 van de wet van 18 Au
gustus 1928 ter instelling van de Scheep
vaartdienst, cloordat, om artikel98 van het 
koninklijk beslnit van 15 October 1935 wet
telijk te verklaren, hoewel het aan de ei
genaar of aan de kapitein van de sleep boot 
de verantwoordelijkheid oplegt voor de 
door om het even welk schip van de sleep 
veroorzaakte schacle, zelfs inclien die 
schade niet tot oorzaak had een font van 
zijnentwege of een font van een van zijn 
aangestelden of een gebrek waardoor een 
onder zijn bewaking staande zaak zou zijn 
aangetast, het bestreclen arrest beslist 
heeft clat artikel 107 van tle Grondwet 
aan de regering noch aan de provincies 
noch aan de gemeenten verboocl regle
menten op te maken die iets meer zouclen 
zeggen dan een wet, maar slechts verbiedt 
reglementen op te maken die in strijd 
met de wet zouden zijn, dan wanneer de 
in het middel aangednide bepalingen en, 
inzonclerheid, de artikelen 67, 78 en 107 
van de Grondwet, aan de Koning slechts 
de macht toekennen reglementen en be
slniten op te maken die noclig zijn voor de 
uitvoering van de wetten, zodat de regle
menten onwettelijk zijn die, zich niet be
perkend tot hetgeen nodig is voor de uit
voering van de wetten, iets meer zeggen 
dan de wetten, en die de verhouding van 
burgerlijk recht wijzigen; 

Overwegende dat het arrest, zonder op 
enige font van aanlegger, eigenaar van de 
sleepboot te wijzen, en hoewel het ver
zuimt na te gaan of de beschadig·ing van 
de << Dnkdalf ll niet enkel te wijten was, 
zoals aanlegger het staande hield, aan 
een font van cle schipper van een ge
sleept vaartuig, dan wel aan overmacht, 
zoals aanlegster het aanvoercle, beslist 
dat aanlegger in elk geval jegens de 
Staat aansprakelijk is bij toepassing van 
artikel 98, alinea 2, van het koninklijk 
beslnit van 15 October 1935 honclende het 
reglement betreffende de politie en de 
scheepvaart der bevaarbare waterwegen 
onder beheer van de Staat; 

Overwegende dat voormelcle alinea, wel
ke ten tijcle van de feitcn in voege was, 
bepaalt : << Evenwel zijn de eigenaars of 
Schippers van vaartnigen die binnensche
pen slepen verantwoordelijk tegenover 
de Staat voor alle averij en schade aan 
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de waterweg en aan de kunstwerken toe
gebracht door om het even welk schip 
van de sleep ll ; 

Overwegende dat deze reglementaire be
paling, naar de interpretatie welke het be
streden arrest er aan geeft, niet strookt 
met de regelen van het gemeen recht 
vastgelegd in de artikelen 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, van 
welke regelen de Koning niet gemachtigd 
werd af te wijken door de bepalingen 
krachtens welke het koninklijk besluit, 
volgens zijn tekst, werd genomen; 

Overwegende, weliswaar, dat het be
streden arrest voor de wettelijkheid van 
zijn interpretatie een grondslag meent te 
vinden in de beschouwing dat vorenaange
haald artikel 98, alinea 2, slechts een toe
passing is van de bepalingen van de arti
kelen 46 van titel II van boek II van het 
Wetboek van koophandel (eerste wet van 
28 November 1928, artikel 1) en 273 van 
titel X van hetzelfde boek (wet van 
28 November 1928, artikel 2) ; 

Overwegende echter dat, in de mate 
waarin zij van het gemeen recht afwij
ken, laatstvermelde bepalingen, bij ge
breke van een uitdrukkelijke wetsbepa
ling, geenszins buiten hun termen mogen 
worden uitgebreid, namelijk tot de eige
naar van een schip of een vaartuig we
gens handelingen van de scheepslui van 
vaartuigen waarvan hij geen eigenaar is ; 

Overwegende dat het arrest tenslottE' 
als regel stelt dat een sleepboot en de ge
sleepte vaartuigen als een enkel schip die
nen te worden beschouwd, derwijze dat 
de schippers van de gesleepte vaartuigen 
onder het bevel van de schipper van de 
sleep boot staan; 

Maar overwegende dat geen wet derge
lijke regel inhoudt of zulk vermoeden 
vestigt; 

Dat het arrest nalaat te onderzoeken 
of, in onderhavig geval, de vaartuigen 
welke de sleep vormden feitelijk onder 
het bevel van de schipper van de sleepboot 
stonden en, indien zulks het geval was, 
binnen welke per ken; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen voortvloeit dat het arrest zijn dispo
sitief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft 
en de in de middelen aangeduide wets
bepalingen schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover 1 o het de op
roeping tot vrijwaring door aanlegger An
naerts, van de naamloze vennootschap 
« De Gentse Scheepvaartmaatschappij ll 
ontvankelijk verklaart en deze veroor
deelt tot de kosten van deze oproeping 
tot vrijwaring; 2° het recht doet op de 
vordering van aanlegger Annaerts tegen 

(1) Verbr., 17 Maart 1952 (A•~·; Verbr., 1952, 
biz. 393; Bull. en PASIC., 1952, I, 448). 

de partijen Dirckx, Braeckmans, Boodts 
en Dienst van het sequester; verwerpt de 
voorziening van de aanleggende vennoot
schap en veroordeelt haar tot de kosten 
van deze voorziening ; legt de overige kos: 
ten ten laste van verweerders, veroordeelt 
de aanleggende vennootschap tot een enkele 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
ders; 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 gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

16 October 1952. - 1° kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. -· Gelijlcl1tidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Veldekens en Delacroix. 

le KAMER. - 16 October 1952 

1° BEWIJS. - AAN DE AK'L'EN VERSCRUL
DIGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIES. - lNTERPRETATIE DOOR DE 
RECR'l'ER. - VERENIGBAAR MET DE 'l'ERMEN 
VAN DE CONCLUSIES. - GEEN SCHENDING \'AN 
RE'L' AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° BEJWIJS. --,- BUHGERLI.TKE ZAKEN. -
VERZOEK 01\i DESKUNDIGENONDEHZOEK. -
VONNIS DAT UIT BESTANDDELEN A~'LEID'l' DA'J' 
RET FEI'l', OVER RET BESTAAN WAARVAN EEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK WORDT GEVRAAGD, 
BEWEZEN IS. - BESLISSING WAARUIT VOLG'!; 
DAT HET DESKUNDIGENONDERZOEK OVERBODIG 
IS. 

1° Schendt het aan de conclu.s·ies ·ver
schuldigd ,qeloof niet, het ·vonnis dat 
van die conclusies een interpretntie 

,geett die met de bewooTdingen er·l!an 
vm·enigbaar is (1). 

2° Door uit elementen, wellce het opsomt, 
at te leiden dat het feit over· het be
staan waarvan een partij een deslcttndi
genonderzoelc vraagt vaststaat, besUst 
de rechter stilzwijgend, doch ondnbbel
zinnig, dat de aanstelUng van Jleslcttn
digen oveTbodig is (2). 

(BELGISCRE S'l'AAT, T. RANDENHUIZE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 October 1950 in hoger be-

(2) Raadpl. verbr., 17 Januari 1952 (A•~·. 
Verbr., 1952, biz. 245; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 272). 
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roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Oudenaarde ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 546, 551, 556, 712, 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, van 
het gerechtelijk contract en van het ge
loof dat aan de akten client gehecht, door
dat het bestreden vonnis, om het recht 
op de opgevorderde aanspoeling aan ver
weerder toe te kennen en de bewering te 
verwerpen, volgens welke aanlegger staan
de hield dat, zo het perceel, waarvan cle 
eigendom en het karakter van aanspoe
ling betwist waren, boven het normaal 
peil van de hoge wateren uitstak, het al
dus slechts is ten gevolge van kunstmati
ge o:vhogingen van de grond; eerste on
derdeel, geoordeeld heeft, enerzijds, dat 
de redenering van aanlegger, nopens dat 
punt, zou beperkt zijn tot het beweren dat 
de verhogingen door verweerder zelf uit
gevoerd werden, en, anderzijcls, dat, vol
gens het stelsel van aanlegger, het enkel 
zou gaan om ophogingen door verweer
der uitgevoerd, na de hem, in 1935, toege
stane toelating om het betwist perceel te 
bezetten, en, tengevolge van clie vaststel
lingen besloten heeft tot een aanspoeling 
welke zich reeds had gevormd v66r de 
kunstmatige ophogingen welke door aan
legger verweten worden, aldus het gerech-

' teli.jk contract schendende, zoals het uit 
de voor aanlegger regelmatig genomen 
conclusies voortvloeide alsook het geloof 
dat client gehecht aan die zelfde conclu
sies welke gewag maakten van de kunst
matige ophoging van het betwist perceel, 
zonder uitsluitjng van verhogingen v66r 
1935 en v66r de bezitting van het stuk 
grond door verweerder door mensenwerk 
uitgevoerd, en ongeacht de vraag of het 
verweerder is of een derde die de werken 
zouden uitgevoerd hebben (schending van 
de artikelen 546, 551, 556, 712 en in 't bij
zonder 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, van het ge
rechtelijk contract en van het geloof dat 
aan de akten client gehecht); tweede on
derdeel, wegens de beperkte en on
juiste draagwijdte omtrent het hierboven 
aangecluid punt, aan de conclusies van 
aanlegger gegeven, die conclusies heeft 
afgewezen en de beweringen van verweer
der heeft ingewilligd, om niet passende 
en onvoldoende redenen, welke geen re
kening houden met ophogingen eventueel 
hetzij door verweerder zelf, hetzij door 
derden uitgevoerd, v66r 1935 en v66r de 
aan verweerder toegestane toelating om 
de grond te bezetten, en welke alzo de 
beslissing niet wettelijk motiveren ten 
aanzien van de werkelijk voor aanlegger 
v'66r de rechtbank genomen conclusies 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet en van de artikelen 546, 551, 556, 712, 

1107, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
boek en schending van het gerechtelijk 
contract) : 

Overwegende dat aanlegger, om aan te 
tonen dat het litigieus perceel geen aan
was uitmaakte, aanvoerde dat, indien dit 
perceel niet meer regelmatig onder water 
kwam, zulks enkel het gevolg van opho
gingswerken was, ongeacht de vraag te 
weten of deze uitgevoerd werden door ge
intimeerde (nu verweerder) of door der
den· 
D~t, die aanvoering samenvattend, hij 

besloot dat « precies geheel de kwestie is 
te onderzoeken of geintimeerde (nu ver
weerder) het perceel niet op kunstmatige 
wijze beeft verhoogd » ; 

Overwegende dat, dit verweermiddel 
ver klarend, het bestreden vonnis beslist 
dat aanlegger beweert dat het perceel re
gelmatig onder water zou komen indien 
geintimeerde (nu verweerder) het niet 
lnmstmatig opgehoogd had; 

Dat deze interpretatie, die niet onver
enigbaar is met de bewoordingen van de 
conclusies, souverein is; 

Overwegende dat het vonnis dit ver
meermidclel beantwoordt door de vaststel
ling dat het litigieus perceel reeds in Mei 
Hl35, v66r dat verweerder de machtiging 
bekomen had het te bezetten en v66r dat 
de betwiste ophogingswerken uitgevoerd 
werden, niet meer regelmatig onder water 
k\vam; 

Dat het aldus op de conclusies een pas
send . antwoord geeft ; 

Waaruit volgt dat geen van de twee on
derdelen van het middel kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1107, 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
W etboek en schending van het gerechte
lijk contract, doordat het bestreden von
nis uitspraak heeft gedaan zonder acht 
te slaan op het subsidiair beschikkend ge
deelte van de conclusies van aanlegger, 
welke er toe strekten een of drie deskun
digen aan te stellen aan wie opdracht 
zou worden gegeven om na te gaan of het 
door verweerder opgeeist perceel al dan 
niet als een aanspoeling in de geologische 
zin van het woord kon aangezien worden, 
en, zonder reden, deze bijkomende eis. van 
aanleggers conclusies I1eeft verworpen : 

Overwegende dat aanlegger in hoofd
orcle concludeerde dat het perceel geen 
aanwas uitmaakte en subsidiairlijk het 
aanstellen van deskundigen vorderde met 
opch·ac·ht' na te gaan of het perceel een 
aanwas uitmaakte; 

Dat het bestreden vonnis uit de feite
lijke elementen, welke het opsomt, af
leidt dat het vaststaat dat het perceel 
wel een aimwas uitmaakt; 

Overwegende dat de rechter over de 
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grond aldus stilzwijgend maar ondubbel
zinnig beslist dat, vermits hij over vol
uoende bewijselementen beschikte, hij de 
aanduiding van deskundigen als overbodig 
aanzag; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

1G October 1952. - 1e kamer. - TToor
zi.tter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaooever, H. de Clip
pele. - Geli.ilcl·u-idende conclusie, H. Ra
onl Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix 
en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 20 October 1952 

1° GEJDS'l'RIJKE DRANKEN. - Mis
DRIH' BIJ HERHALING GEPLEEGfJ IN EJLN GE
BOUW DA'l' DE ZE'I'EL Y AN JGEN l{LEINHANDEL 

OF VAN EEN SL!J'l'ERI.J IS. - DOOH DE VER
OORDEELDE GEEXPLOI'l'EEHDE HANDEL OF SL!,J
'l'EHIJ. - TIJDELIJR VERBOD OF:ZE 'l'E EX
PLOI'l'In!EN. - DRAAGWIJDTE. 

2° STRAF. - BESLUI'l'WET YAN 14 NOYEi\I
BER 1939 OP HIC'l' HEGHIE VAN DE ALCOHOL. 
- VERBOD 1-:EN KLEINHANDEL OF I~E~ SLI.T'l'E~ 
RI.J TE EXPLOI'l'EREN. - lJIT,ZONDJGHING OP 
I-IE'l' PRINCIP~~ VAN HE'l' PEHSOOiiLI.JK IL-\.RAK
'l'ER VAN DE S'l'RAF. 

::o WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
lN'l'EHPRFJl'ATIE. - ]\'fATE WAARIN DJ<: HECH
'l'ER DE PARL!GMEN'l'AIHE YOORBEHEIDING IN 
AAN:.\IERKING NE~IEN ~fAG. 

1° Wanneer bij de ve-roordeling van 
iemnncl weyens een m.iscl1"·ijf beteugeld 
!l-oaf aTt·ik.d 2 vM~ de /Jeslni.twet van 
.14 N ove-niber 1.939, rlnt nrtikel V, va:n de 
wet ·van 29 Anrmshts 1919 op het rertime 
van d.e alcohol heeft yetv·iiziyll, m·is1Z1·ijf 
dnt bij he·rhali:na we·rd- geplee,qd in een 
ye/Jmtw da.t rle zetel is oc'ft.-n een lclein
ha.nclel of ·van een ·re_qelrna.ti{t rJeopencle 
sl:ijteri:i. clie doo1· cle ve·monleelcle rJe
emploitee1·rZ of open yehoud.en ·IIJ01'dt, de 
rechte1· /Jovend-ien tijclel-i.jlc de emploi
tntie ·va:n rle hnnllel of va.n cle slijter·i.i 
ve·r/Jieclt. is flit verborl ?Yi.et nlleen toe
pa.ssel·ijk ten opz-i.chte van rle ve·roor
rleelcle; het ·ue-rbod yeldt oolc, IJ·innen de 
va.~tyestelrle tenn'i-in, 1;oo1· rle emploita.
tie van een clergelij lee handel of sli.jte-

(l) en (2) Zic het verslag aan de Koning dat 
Jc besluitwet van 14 November 1939 vooraf
gaat (Pasin., 1939, biz. 615 en 616). 

(3) Raadpl. verbr., 22 November 1949 (A1·r. 

VERBR., 1953. - 5 

rij dool· om het even 1vellce persoon (1). 
(Wet van 29 Augustm; 191!!, gewijzigcl 
door art. 2 vnn de besluitwet van 14 No
vember 1939, art. 14, par. 4.) 

2° Artilcel 11,, pa?'a.graaf 4, van de wet 
van 29 A·u.gustus 1919 op het Te{ti·rne van 
de alcohol, uewijzigd door a1·t·ilcel 2 van 
de lJesl·l~itwet van 14 November 1939, 
ma.nlr.t ·u.itzonder·ing op het p1'incipe van 
het persoonl-ijlc lcarakter van de straf
fen, wctt lwtreft het verbod een handel 
of een slijteTij van ter pla.a.ts te 1;er
ln'nilcen clntnlcen te e.vplo-iteTen (2). 

3° Inrlien geen pa.1·lementaire voo1'bere·i
clinu teuen een fl·nirlel·ijlce en nanwlcen
rige wettelcst lcnn in,qe-roepen W01'
clen (3), lcnn zij in nanme-rkin_q wo1·den 
yen01nen om · de r11·aagwij clte ·vnn rle 
wettelcst t'ast te stellen, zoa.ls zij nit 
cle te·r·men crva.n 7ilijlct. 

(LA!lOUREUR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 15 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 86 en 100 van het Strafwet
boek, 14, paragraaf 4, van de wet van 
29 Augustus 1919 op het regime van de al
cohol, gewijzigd bij artikel 2 van de be
sluitwet van 14 November 1939, doordat 
l1et arrest beslist dat de straf van slui
ting gesteld door artikel 14, paragraaf 4, 
van de wet van 211 Augustus 1919 op het 
regime van de alcohol, gewijzigd door ar
tikel 2 van de besluitwet van 14 November 
1939, niet aileen de overtreder treft die 
veroordeeld werd, doch tevens ook nog 
iedere natumlijke of rechtspersoon clie de 
overtreder zou opvolgen in de slijterij 
waarvan de sluiting nitgesproken werd, 
dan wanneer dergelijke interpretatie 
geenszins met de Iitigieuze wettekst 
strookt, en clan wanneer bovemlien, ener
zijds, artikel 100 van het Strafwetboek 
dP toepassing van de in het eerste boek 
van het Strafwetboek gestelae 1:egels tot 
al de bijzontlere wetten en verordeningen 
uitbreidt, en dan wanneer, anderzijds, 
artikel 86 van het Strafwetboek, toepas
seli.ik op de litigienze wettekst, nitdrnk
kelijk de regel van de persoonlijkheid van 
de straffen bevestigt : 

Overwegende dat uit de vergeli.iking 
van tle bepalingen van artikel 14; para
graaf 1, littera IJ, alinea 2, van de wet 
van 2!J Augustus 1919 op het regime van 

fl e1·b1·., 1950, biz. 162; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 179, en de nota 3, biz. 180); 20 Februari 
1951 (A1'1'. Verbr., 1951, biz. 343; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 410). 
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de alcohol, met de nieuwe bepalingen van 
de besluitwet van 14 November 1939, be
treffende hetzelfde voorwerp, blijkt dat 
de vroegere wet de sluiting van de slij
terij van de ter plaats te verbruiken 
dranken slechts ten laste van de overtre
der voorzag, terwijl de thans vigerende 
wet het verbod toelaat van de exploi
tatie van de handel of van de slijterij 
in het gebouw waar het misdrijf gepleegd 
werd en dat de zetel is van een kleinhan
del of van een regelmatig geopende slij
terij, die door de veroordeelde geexploi
teerd of opengehouden wordt; 

Overwegende dat de besluitwet van 
14 November 1939 alclus, in de plaats 
van het persoonlijk karakter, hetwelk de 
straf van de sluiting van de slijterij on
der het beheer van de wet van 29 Augus
tus 1919 vertoonde, een zakelijk karakter 
heeft willen stellen gehecht aan het ge
bouw waar het misdrijf gepleegd werd en 
aldus een uitzondering op het principe 
van de persoonlijkheid van de straffen 
ingevoerd he eft; 

Overwegende dat aan dit begrip, dat 
nit de wetteksten naar voren treedt, 
kracht worclt bijgezet door het verslag 
aan de Koning betreffende cle besluitwet 
van 14 November 1939; dat dit verslag 
nader bepaalt dat het verbod, tijdens de 
door de rechter vastgestelcle termijn, een 
slijterij te exploiteren, voortaan niet al
leen op de overtreder maar ook op elke 
andere natuurlijke of rechtspersoon zal 
wegen; 

Overwegende dat, indien geen parle
mentaire voorbereiding tegen duidelijke 
en nauwkeurige wetteksten kan ingeroe
pen worden, zij integendeel in aanmer
king client genomen, zoals in onderhavig 
geval, tot bevestiging van de clraagwijdte 
ervan; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat cle substantiele of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om clie redenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

20 October Hl52. - 2° kamer. - VoOI-
zitter, H. Wouters, voorzitter. - ·ver
slaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcluidende concMtsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 20 October 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
81'RAFZAKEN. - l\11IDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT DE RECH'J'ER ONWETTELIJ~ DE HERHALING 

HEEFT AANGENOMEN. - STRAF DIE DEZE VAN 
EEN EERSTE INBREUK NIET TE BOVEN GAA1'. -
GEEN VASTSTELLING WAARUI'l' BLIJK'J' DAT, 
DE RECH'l'ER DE HERHALING IN ACHT HEEFT 
GENOMEN VOOR RET IJEPALEN VAN DE STRAF. 
- ONON'l'VANKELIJK MIDDEL. 

2° HERHALING. ~ VERZWARENDE OMSTAN
DlGHEID. - 0NWE'l"l'ELIJK AANGENOMEN. -
VoORWAARDEN VEREIS'l' OPDAT DIE ONWETTE
LlJ:KHEID m; VERBREKING VAN DE VEROORDE
LING ZOU MEDEBRENGEN. 

1° Is niet ontvwnlcelijlc, het -rniddel afge
leid hientit d.at het vonnis on-wettelijk 
de ve·rzwarend.e omstandigheid van her
haling heeft anngenomen, wnnnee1· d.e 
witgesproken straf deze n·iet te boven 
gnnt wellce bi.i de wet op een eerste in
brettk is gesteld en wnnnee·r uit 11een 
enlcele vaststelling vnn het vonnis blijkt 
ant de rechte1· de straf met inachtne
ming van de her hal-ing heett bepanld (1). 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

2° Het onwetteUjTc aannemen door de 
1·echte·r van de verzwarende om.standig
he·id vnn fle hm·haling geeft sleehts 
aanleifling tot ae VQ1'bre1cing van de be
slissing ·van ·vemorfleUng wanneer de 
·nitrJeStn·oken skat fleze te boven g<tnt 

· welke de wet op een ee1·ste inb1·eul;; 
heett gesteld of Wftnneer wit de vast-
8tellingen van ae beslissing blijlct flat 
ae reehtet· met ·inachtneming van de 
het·haling ae stmt heett belJ(Lala (2). 

(VANDER'J'AELEN.) 

ARRES'J'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 April 1952 in hager beroep 
gewezen door cle Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de 
omstandigheid clat de dagvaarding nietig 
is : 

Overwegende dat het midclel, hetwelk 
niet bepaalt hoe de dagvaarcling door 
nietigheid is aangetast, niet ontvanke
lijk is; 
' Over het tweede middel, afgeleid nit de 
omstancligheid dat cle verbreking client 
uitgesl)roken van cle vonnissen welke res
pectievelijk werden gewezen bij verstek 
OD 20 November 1951 en oP tegenspraak 
op 7 Maart 1952 door de Rechtbank van 
politie te Brussel, en op tegenspraak op 
4 April 1952 door cle Correctionele Reeht-

(1) en (2) Verbr., 9 Juli 1945 (A1'1'. Ye,-b,·., 
1945, biz. 187; Bull. en PASIC., 1945, l, 201) en 
9 Juli 1952 (A1·r. Ye,·ln·., 1952, biz. 561; Bull. 
en PASic., 1952, I, 643.); raadpl. ook verbr., 
19 Februari 1951 (A?T. T'erb1·., 1951, biz. 343; 
B-nll. en PASIC., 1951, I, 409). 
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bank te Brussel, dewijl ZIJ, met al de 
dam·in gesloten onnauwkeurigheden, de on
derscheiden elementen hebben overgeno
men welke, volgens deze beslissingen, ten 
aanzien van de inbreuk op artikel 3 van 
de besluitwet van 14 November 1939 de 
berbaling recbtvaardigen : 

Overwegende dat, voor zoveel bet de 
vonnissen van de recbtbank van politie 
van 20 November 1951 en 7 Maart 1952 
bedoelt, bet middel niet ontvankelijk is; 
dat immers de voorziening niet tegen deze 
beslissingen is gericbt; 

Voor zoveel zij gericht is tegen bet op 
4 April 1952 door de Correctionele Recht
bank te Brussel .gewezen vonnis : 

Overwegende dat het vonnis, om de 
enige reden dat de telastlegging bewezen 
is, aanlegger tot een maand gevangenis
straf en 100 frank geldboete veroordeelt, 
alsmede tot de ontzetting, gedurende zes 
maanden, van het recht om een voertuig 
of een luchtschip te besturen, of om een 
rijdier te geleiden; 

Overwegende dat, vermits deze straf 
niet die te boven gaat welke bij de wet 
op een eerste inbreuk is gesteld, het mid
de! bij toepassing van de artikelen 411 
en 414 van bet Wetboek van strafvorde
ring niet ontvankelijk is; 

Over bet derde middel, afgeleid bieruit 
dat de recbter de telastlegging· niet wijzi
gen mocht zonder aanlegger daarvan te 
verwittigen : 

Overwegende dat de rechter nocb de te
lastleggingen, noch de qualificering ervan 
gewijzigd beeft; dat het middel derbalve 
feitelijke grondslag mist ; · 

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

Om !lie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

20 October 1952. - 28 kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
,,laggever, H. Demoulin. - Gelijklniden
tle conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
<·ourt, eerste advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 20 October 1952 
VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF

ZAKEN .. - VERDACHTE DIE SEDERT HE'L' PLE
GEN VA:\' RET MISDRIJF MEERDERJARIG GE-

(1) Bij gebrek aan voorziening door bet 
openbaar ministerie, moest bet Hof niet oor
delen of bet bestreden arrest terecht beslist 
heeft dat, ten aanzien van de veroordeling tot 
de kosten van de puhlieke vordering, de vader 

WORDEN IS. - ARREST DAT BESLIST DA'r DE 
VADER BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE TEGEN ZIJN ZOON TEN BATE VAN DE 
BURGERLIJKE PAR'L'IJ · UI'L'GESPROKEN VEROOR
DELING DOCH NIET VOOR DE VEROORDELING VAN 
ZIJN ZOON 'L'OT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - GEEN TEG'ENS'L'RIJDIGE BESLIS
SINGEN. 

Is niet doot· tegenstrijdigheid aan,qetast, 
het arrest dat, om reden dat de ver
dachte sedert het door hem gepleegd 
misdrijf meerderjarig gewot·den is, ver
klaa·rt dat de vader niet bttrgerlijk ver
antwoordelij k is voor de veroordeling 
van zijn zoon tot de lcosten van de ptt
plielce vordering, doch bttrgm·lijlc ver
antwoordelijk blijft voor de ten bate 
van de bttrgerlij lee partij tt.itgespt·o
lcen vet·oordeling (1) . 

(VANHEE, T. PEHIEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 April 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening van Jules 
Vanlu~e, gericht is tegen de beslissing ge
wezen over de publieke vordering : 

Over bet eerste micldel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, verkeerde 
gevolgtrekking uit de niet-toepassing van 
artikel 29 van de Wegcode, doordat het 
bestreclen arrest verklaart dat, vermits 
het ongeval zich buiten de bocht voorge
daan heeft, de beklaagden niet verplicht 
waren de uiterste rechterzijde van de rij
weg te honden bij toepassing van arti
kel 29 van de Wegcode, maar dat, vermits 
de aanrijding zich zeer dicht bij de bocht 
(20 a 25 meter) voorgedaan heeft dit feit 
schijnt aan te tonen dat Vanhee zijn 
uiterste rechterzijde niet had gehouden en 
dat Periez er zich niet op voorbereidde 
het te doen, dan wanneer indien het ar
rest, te recht, verklaart dat artikel 29 
in onderhavig geval niet van toepassing 
is, het ten onrechte nit << het feit >> dat de 
aanrijding buiten de bocht maar dic)lt er 
bi.i (op ongeveer 20 of 25 meter) plaats 
greep afleidt dat geen van beide betichten 
zijn uiterste rechterzijde had gehouden : 

Overwegende dat het middel slechts 
een overbodige beweegreden van het ar
rest bestrij dt ; 

Dat dit arrest de uitgesproken veroor
deling steunt op het aan aanlegger en aan 

slecbts burgerlijk verantwo.9rd~lijk is voor zijn 
zoon, minderjarig op bet ogenblik van bet 
misdrijf, indien de minderjarigheid steeds nog 
ten tijde van bet vonnis van veroordeling be-· 
stond, 
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beklaagde Periez gemene feit bij hun 
kruising elkaar wederkerig de helft van 
de rijweg niet vrijgelaten te hebben; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 27, 32 
en 42 van de Wegcode, doordat bet be
streden arrest zich er toe beperkt te ver
klaren dat de onderscheiden door beklaag
de ingeroepen << feitelijke ll argumenten 
slechts op onderstellingen zijn gegrond en 
niet in aanmerking behoeven te worden 
genomen; dat de rechter over de grond 
evemnin .de rechtsgronden beantwoordt, 
dan wanneer aanlegger, in plaats van 
onderstellingen, bij conclnsies een reeks 
nauwkeurige en vaststaande elementen 
inriep; dan wanneer llij de aandacht ves
tigde op de door Periez gepleegde inbreu
ken op voormelde wetsbepalingen welke 
met de vastgestelde fei ten verband hi el
den: 

Overwegende dat de rechter over de 
grond niet nagelaten heeft de door aan
leggers . ingeroepen feitelijke elementen 
in aanmerking te nemen; llat hij uit het 
onderzoek ervan heeft afgeleid dat zij 
hem niet veroorloofd hebben de juiste 
plaats van de aanrijding vast te stellen, 
maar clat daaruit volgt dat lleze buiten 
de bocht heeft plaats gegrepen; 

Dat llij bet aannemen van de uitlegging 
van llet ongeval, welke llij bet geloof
waardigste acllt, rechtvaardigt door fei
telijke beschonwingen die souverein zijn; 

Overwegencle dat, wat het verwijt be
treft de rechter over de grond gedaan, 
zekere bij conclusies voorgestelde juri
dische middelen niet te hebben beant
woorcl, de onnauwkeurigheid van dit ver
wijt het Hof niet in de mogelijklleid stelt 
dit te beantwoorclen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

n. Voor zoveel de voorziening van ;rules 
Vanllee, gericht is tegen de beslissing ·ge
wezen over de vorderingen van de bur
gerlijke partijen Simon en <<Union Coo
perative ll 011 op de in zijn naam, door 
de wettelijke beheerder van zijn goede
ren tegen Periez en << Union Cooperative ll 

ingestelde vordering : 
Overwegende dat geen enkel bijzonder 

midclel wordt ingeroepen; 

III. Voor zovee1 de voorzieningen van 
beide aanleggers gericht zijn tegen de be
slissing gewezen over de vorderingen van 
de echtegenoten Denee-Andreasi en van 
de « Caisse Commune La .Prevoyance So
ciale ll : 

O'l'erwegende dat deze beslissingen de 

rechtsmacht van de recllter over de grond 
niet uitputten; dat de v66r de eindbeslis
sing ingestelde voorzieningen niet ont
vankelijk zijn ; 

IV. Voor zoveel de voorzieningen van 
beide aanleggers gericht zijn tegen de 
over cle vordering van de burgerlijke par
tij Periez gewezen beslissing : 

Overwegende dat, op 10 Niei Hl52, Mter de 
Beco, pleitbezorger bij llet hof van be
roep, houder van een bijzondere volmacht, 
namens zijn lastgevers, . verklaard heeft 
afstand te doen van de door hen inge
stelde voorziening ; 

V. Voor zoveel de voorziening van Au
guste Vanhee, de beslissing bedoelt ge
wezen over de door hem tegen Periez en 
de << Union Cooperative ll ingestelde vor
dering en de beslissing gewezen over de 
vorderingen tegen hem, in hoedaniglleid 
nm burgerlijk verantwoordelijke partij, 
ingesteld door de burgerlijke partijen 
Simon en << Union Cooperative >l ; 

Over de eerste twee middelen, eenslui
dend met de door .Jules Vanllee voorge
stelde middelen tot staving van zijn voor
ziening tegen de beslissing over de rm
blieke vordering : 

0Yerwegem1e dnt nit de su,lJ I hierboven 
vermelde beschonwingen blijkt dat deze 
middelen niet kunnen aangenomen wor-
den; ' 

Over llet der·de middel afgeleid nit de 
schencling van artikel 97 van de Grondwet 
en de tussen de motieven en het clisposi
tief bestaande strijdigheid doordat het 
bestreden arrest, na verklaard te hebben 
dat, aangezien zijn zoon meerderjarig ge
worden was, August Vanhee van de te 
zijnen laste ni tgesproken veroordelingen 
diende outlast te worden, deze in het 
dispositief slechts van de hoofdelijke ver
oordeling tot de kosten van de publieke 
vordering outlast, dan wanneer de meer
derjarigheid door ,Jules Vanhee, in de 
loop van het geding bereikt, ten voordele 
van Auguste Vanhee de outlasting van al 
de veroordelingen moest medebrengen : 

Overwegende dat het arrest niet ver
klaart dat, aangezien zijn zoon sedert dP 
feiten meerderjarig geworden was, Au
guste V anhee van iedere veroordeling 
cliende outlast, doch enkel dat deze om
standigheid verhindert dat Auguste Van
hee burgerlijk verantwoordelijk zou ver
kluard worden voor de op de tegen zijn 
zoon ingestelde publieke vordering uitge
sproken veroordelingen : 

Overwegende dat, met, wat de vorde
ringen van de burgerlijke partijen betrof, 
te beslisken dat Auguste Vanhee, burger
lijk ve1·antwoordelijk bleef voor de tegen 
zijn zoon uitgesproken burgerlijke veroor
delingen, het arrest zich niet tegenspreekt 
en de enige bepaling waarvan de schen-
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ding door het miadel ingeroepen wordt, 
artikel !t7 van de Grondwet, niet schendt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, decreteert de afstand 

van de door aanleggers tegen de burger-
lijke partij Periez ingestelde voorzienin
gen; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige, veroordeelt elke aanlegger tot de 
helft van de kosteil, alsook tot een ver
goeding van 150 frank jegens Periez en 
jegens de <<Union Cooperative>>. 

20 October 1952. - 2" kamer. - V aor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. - Gelijkl?tidende 
conolnsie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Remacle (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik) en Simont. 

2" KAMER. - 20 October 1952 

1° DOUANEJN EN AOCI.JNZEJN. - STOF
FELI.JJCE SCHJGNDING VAN EEN Wl<:'l"l'ELIJK 
VOORSCHlUF'l'. - MISDRI.TF. - 0PZE'l'TE
LIJK BESTANDDEEL IN PRINCIPE Nle'r VEREIST. 

2° DOUANEN .EN AOOIJNZEJN. - ALCo
HoL. - WERK VAN WF~ING OF BESLAG ZON
DER AANGH'TE. - STRAFBARE INBREUIC, AFGE
ZIEN VAN. HE'!' OPZE'l' VAN DE DADER. 

1° De wetten (1), waarbij de misdrij·ven 
inzake donanen en aooijnzen worden be
te1tgeld, bestraffen in prinoipe de een
VO?tdige stoffelij lee schend·ing van hu.n 
voorschritten, afgezien van het opzet 
van .de o•vertreder (2). 

2° Het misd·rijf dat erin bestaat, zonde1· 
aan!Jifte, een werk van wekin,q, beslng 
of gisting ·u:it te ·poe1·en ·i.s stratuaa1·, 
atue:?J·ien ·van het opz·et van de dnder. 
(Wet van 15 April 189!l, art. 124, 1° .) 

(BES'l'llUR V.~N DOUANEN EN ACCI.TNZEN, 

'l'. MAUEli.) 

ARREST (3), 

IDDT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Mei 1952 gewezen door het 
Hof van l.)eroep te Luik op verwijzing 
van de zaak naar dit hof bij arrest van 

(1) Die regel duldt uitzonderingen, onder 
1neer in geval van verhindering van werkzaanl
heden (verbr., 11 Juni 1951, A1'1'. Verbr., 1951, 
biz. 608; Bull. en PAsrc., 1951, I, 703, en de 
nota 3, biz. 704). 

Hij staa.t evenmin het principe in de weg 
dat slechts kan worden gestraft hij ~ie het a.ls 
misdrijf aangemerkt feit hetzij onder dwang, 
hetzij ingevolge overmacht heeft gepleegd 
(verbr., 25 April 1949, A1'l'. Verbr., 1949, 

het Hof van verbreking de dato 17 De
cember 1951; 

Over h<>t enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 124, 1o, 
van de wet van 15 April 1896, 233, 234 en 
239 van de wet van 26 Augustus 1822, 
doordat, om de beklaagden te ontslaan 
van de rechtsvervolging, wegens de be
tichting van te hunnen huize een werk 
van weking, beslag en gisting van prui
men zonder aangifte .. te hebb'en uitge
voerd, het bestreden arrest beslist dat 
de strafbaarheid van de beklaagden « af
hangt van het opzet waarmede zij op het 
ogenblik c!er feiten haildelden » en vast
stelt « dat uit geen enkel element van het 
dossier met zekerheid kan worden uitge
maakt dat zij het opzet zouden gehad 
hebben om tot ontduiking van de belas
tingwetten te handelen », dan wanneer 
nochtans artikel 124, 1 o, van de wet van 
15 April 18£6, hetwelk het in de betichting 
bedoeld feit als misdri.if aanmerkt, de in 
overtreding van de wet uitgevoerde daad 
bestraft zonder, als bestanddeel van het 
misdrijf, het bijzonder inzicht te· vereisen 
hetwelk « het opzet kenmerkt om tot oilt
duiking van de belastingwetten te han
delen »; 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat verweerders, vervolgd om 
te hunnen huize een werk van weking, be
slag of gisting van pruimen zonder aan
gifte uitgevoerd te hebben, « immer staan
de gehouden hebben dat zij nooit llet op
zet gehad hebben om het distilleren van 
het litigieuze product van weking te ver
wezenlijken », zonder dat zij nochtans be
weerd hebben dat het te hunnen laste 
door het proces-verbaal vastgesteld stoffe
lijk feit hun niet zou lmnnen wordell aan
g·erekend ; . 

Overwegencle dat de wetten, waarbij de 
beteugeling van de smokkel in zake dou
anen en accijnzen wordt ingericht, 
in principe, de eenvoudige stoffelijke 
schending van hun voorschriften bestraf
fen, afgezien van het opzet van de over
treder; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling van dit principe afwijkt wat de 
bU artikel 124, 1 o, van de wet van 15 April 
189() omschreven inbreuk betreft; dat, 
dienvolgens, door het bestaan van clit 

biz. 2G5; Bnll. en PAsrc., 1949, I, 300; 23 Juni 
1952, Arr. Verb1·., 1952, blz. 601; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 685; 6 October 1952, zie hoger, 
biz. 35; Bull. en PASIC., 1953, I, 37). 

(2) Verbr., 21 April 1952 (A1-r. Verbr .. , 1952, 
blz. 452; Bull. en PAsrc., 1952, I, 522). 

(3) In onderhavige za.ak werd reeds een ar
rest gewezen op 17 December 1951 (Arr. 
VeTbr., 1952, biz. 185; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 201). 
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door artikel 125 van gezegde wet bestraft 
misdrijf afhankelijlj: te stellen van het 
opzet waarmede de daders van het feit, 
hetwelk artikel 124, 1 o, als dusdanig als 
inbreuk aanmerkt, zouden gehandeld heb
ben, het bestreden arrest die wetsbepaling 
heeft gescl10nden ; 

Dat het middel dus gegrond is ; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; veroordeelt verweerders tot 
de kosten; 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; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

20 October 1952. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Vm·
slaggeveT, H. van Beirs. - Gelijklnidende 
conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 October 1952 
VERKEEH. - VLUCHT1IIsnm.m. - BE

S'l'ANDDELEN. 

De bestancldelen van het bi'i a.1·tilcel 3 ·van 
de wet van 1 A1tgtt.sttts ·1924 bestrafte 
vluchtrnisdr·ijf zijn, eneTzi.ids, het be
staan van een onyeval ve·roo·r::~aa.lct dom· 
ot waartoe een voeTtU.ifl aanleicling 
heett ueueven, een onrJC1Ja.l een plotse
linge en abnonnale gebettrtenis zijnde 
die schadeli.ilce uevoluen, wellce oolc de 
belangriflcheid m·van z{i, heett ten ue
volue uehad (1) en, a.nclerzi . .ids, het teit 
voor de bestmwde1· va.n clU voertuig, 
niettegenstna.nrle hij w·ist clat een onue
vnl plants .f/1"eep, de vltwht te hebben 
genornen orn niet bi.i cle nodige bevin
dinuen na.mvezig te zijn (2) . 

(YAN KEUCKHOYEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Juni 1952 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de m·tikelen 7 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 lwudende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, en 2b'is 

(1) Verbr., 18 December 1935 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 86); 11 December 1951 (A,·r. 
Ve1·b•·., 1952, blz. 169; B·ull. en PASIC., 1952, 
I, 184). ' 

(2) Verbr., 13 Mei 1952 (A•·r. Ve•·br., 1952, 
blz. 509; B·ull. en PASIC., 1952, I, 584). 

van de wet van .1 Augustus 1899, gewiJ
zigd door die van 1 Augustus 1924, door
dat, om aanlegger wegens vluchtmisdrijf 
te veroordelen, het bestreden vonnis het 
feit dat een weggebruiker zijn voertuig 
niet verlaten heeft en de identiteiten niet 
heeft uitgewisseld met een andere weg
gebruiker aan wie hij_ een ongeval heeft 
berokkend, gelijkstelt met een vlucht, dan 
wanneer, enerzijds, het ongeval geen 
zichtbare schade scheen veroorzaakt te 
hebben, en dan wanneer, anderzijds, aan
legger stilgehouden lleeft en pas zijn weg 
heeft voortgezet na een vluchtig onder
zoek van de gevolgen van -llet ongeval, 
wat het bijzonder opzet uitsluit dat ver
eist wordt opdat een vluchtmisdrijf, dit 
wil zeggen het voornemen om zich aan de 
nodige bevinding~m te onttrekken, hem 
kunne worden ten laste gelegd : 

Overwegende dat aanlegger niet ver
oorcleeld is geweest wegens inbreuk op 
artikel 7 van de besluitwet van 1 Februari 
Hl34; 

Dat het vonnis dienvolgens deze bepa
ling niet heeft kunnen schenden ; 

Overwegende dat, bi.i verwijzing naar 
de beroepen beslissing, llet vonnis de in
brenk op artikel 2b·is van de wet van 
1 Augustus 18ll9, · ten laste van aanlegger 
voor bewezen aangenomen, in de bewoor
dingen zelf van de wet omschrijft; 

Dat het alzo vaststelt, enerzijds, dat 
er een ongeval plaats heeft gegrepen naar 
de zin van de wet, dit wil zeggen een 
plotselinge en abnormale gebeurtenis die 
schadelijke gevolgen, welke ook de aan
zienlijkheid er van zij, heeft ten gevolge 
gehad, en anderzijds, dat aanlegger de 
vlucllt heeft genomen om niet bij de no
clige bevindingen aanwezig te zijn ; 

Overwegencle dat, bij gebrek aan con
clusies van de zijde van aanlegger, het 
vonnis geen verdere uitlegging moest 
verstrekken omtrent bestanddelen van de 
inbreuk waarvan aanlegger tllans llet be
starm betwist ; 

Dat, voor het overige, aanlegger slechts 
- feitelijke beschouwingen inroept. die 

steun vinden noch in het bestreden von
nis noch in de processtukken waarop het 
Hof acht vermag te slaan; 

Dat daaruit volgt dat het middel niet 
kan aangenomen worden; 

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

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

20 October 1952. - 2• kamer. '--- VooT
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Belpaire. - Gelij7cluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 
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1° VEH.KEER. - VEHBOD EEN YOER'l'UIG TE 
BES'J'UREN OP EEN WI.JZE DIE GEVAAR OPLE
VERT. - IS VOOR DE WEGGEBRUIKERS NIET 
SLECHTS EEN AANBEVELING. - VERBOD WAAR
VAN DE SCHENDING EEN MISDRI,JF UITMAAKT. 

2° VERKEER. - VooRsTEKEN. - WEER 
INNEMEN VAN DE RECHTERKANT VAN DE RIJ
WEG. - VONNIS DA1' VASTSTELT DAT EEN 
MANOEUVRE VAN VOORBI.JS'l'EKING VAN EEN 
VOERTUIG VOOR HET NADEREN VAN EEN KRUIS
PUNT IS GESCHIED EN DA'I' DE BESTUURDER 
SLECHTS BIJ HET NADEHEN VAN DIT KRUIS
PUN.T WEER DE RECH'l'ERKANT HEEFT INGE
NOMEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

1 o De bepaling van a1·tikel !p. van de 
Wegcode, die verbieclt een voe1·tttig te 
bestttren op een wijze die gevaar voor 
het pttblielc oplevert, is niet een eenvou
dige aanbeveling voor de bestuurders 
van voertnigen; de sohending ervan 
maalct een misdrijf ttit (1). (Wet van 
1 Augustus 1899, art. 2.) 

2° Ilet vonnis dat vaststelt, enerzijds, dat 
v661· het naderen van een lwuispunt 
een weggebruilver een andere heett 
vom·gestolven en, anderzijds, dat de 
weggebntilver, die alzo voorgestolven 
heett, pas bij het naderen van het lvruis
punt weder op de reohterlvant van de 
weg -is (!ann 1"i;iden, is niet tegenst1"ij
cliy (2). 

(GODAH'l', 'I'. 'J'INSL) 

ARRI<:S'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 .Juni 1952 door de Correc
tionele Recht bank te Bergen gewezen; 

A. Voor zoveel de voorzieningen de be
slissing bedoelen welke over de tegen aan-
1eggers ingestelde publieke en burgerlijke 
vordering werd gewezen : 

Over het e.erste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat, eer
ste onderdeel, het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat aanlegger Godart 
« die kort daarop een kruispunt bereikt 
l'.::td, er stopte v66r een ander voertuig 
dat, bijna stilstaande, nit de teger\overge
stelde richting, de doortocht voor hem 
vrijliet en waarschuwde dat het de zij
baan ging indraaien ll, vervolgens ver-

(1) Vergel. verbr., 20 November 1950 (A·1'1'. 
Verbr., 1951, biz. 130; Bttll, en PASIC., 1951, 
I, 167). 

(2) Indien artikel :~6, 4", van de Wegcode 
llet uitgevoerd voorsteken zoais elke andere 
manoeuvre van voorsteken beschouwt (verbr., 
27 Maart 1950, An·. Verb•·., 1950, biz. 496; 
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klaart dat << Godart stopte omdat hij 
vreesde dat bewust voertuig weder dwars 
over zijn weg aan gang zou komen ll, dan 
wanneer het tegenstrijdig is te zeggen dat 
een voertuig weder a an gang· kan komen 
als het niet eerst volledig stil heeft ge
houden; tweede onderdeel, het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat aan
legger Godart << stopte omdat hij vreesde 
clat bewnst voertuig dwars over zijn weg 
weder aan gang zou komen ll, nochtans 
verklaard heeft << dat beklaagde Godart, 
door in deze omstandigheden zonder reden 
stil te houden, zijn voertuig bestuurde op 
een wijze die voor het verkeer minstens 
hinder opleverde ll, dan wanneer het te
genstrijdig is te zeggen, enerzijds, dat tot 
dit stilhouden grand aanwezig was, en 
anderzijds dat er geen reden toe 
was, en dan wanneer deze tegenstrij
digheden in de redenen of een ervan 
gelijkstaan met een gebrek aan de moti
vering vereist bij artikel 97 van de Grond
wet; en doordat, derde onderdeel, het be
streden vonnis beslist heeft dat beklaagde 
Godart <<door· zonder reden stil te hou
den ll zijn voertuig bestuurde op een wij
ze die voor het verkeer minstens hinder 
opleverde, << zonder de door aanleggers ge
nomen conclusies te beantwoorden luidens 
welke staande werd gehouden dat Godart 
<< nog reed toen de botsing had plaats ge
grepen, hetgeen aantoonde dat hij niet 
plotseling heeft kunnen remmen » : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt dat beklaagde Godart, die kort 
daarop een kruispunt bereikt had, << er 
stopte v66r een ander voertuig, !lat bijna 
stilstaande, nit de tegenovergestelde rich
ting, de doortocht voor hem vrijliet en 
waarsclmwde dat het de zijbaan ging 
indraaien ll, en vervolgens dat, << naar hij 
toegeeft, Godart stopte omdat llij vreesde 
dat bewust voertuig dwars over zijn weg 
weder aan gang zou komen ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond alzo, Pnerzijds, de omstandigheden 
waarin het ongeval feitelijk lweft plaats 
gegrepen in het Iicht stelt, alsook ander
zijds, de dwaling van aanlegger in het be
oordelen van de toestand, waardoor hij 
ten onrechte kwam te menen dat de uit 
de tegenovergestelde richting in aantocht 
zijnde weggehruiker zijn weg ging vervol
gen en hem de doorgang afsnijden; 

Overwegende dat deze redenen geen te
genstrijdigheid inhouden; 

Bull. en PASIC., 1950, I, 535), blijkt het nit de 
bewoordingen van artikei 34 van dezelfde code 
dat het weder innemen van de rechterkant 
van de rijweg, door de bestuurder die voorge
stoken heeft, een beweging is die normaal na 
het voorsteken wordt uitgevoerd. 



Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis in zijn mo

tivering nergens vaststelt dat Godart re
denen had om zijn voertuig tot stilstand 
te brengen; dat het, integendeel, er op 
wijst dat de andere weggebruiker de 
do01·gang voor Godart vrij liet; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers in de door 

hen v66r de rechter over de grond gena
men conclusies aanvoerden « clat Godart 
nog reed toen de botsing plaats greep, het
geen aantoont dat hi.i niet plotseling heeft 
kunnen remmen ll ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
vaststelt « dat uit het onderzoek van de 
zaak blijkt dat beklaagde v66r een ander 
voertuig stopte ll, en venler « dat, naar 
hij toegeeft, Godart stopte omdat hij 
vreesde dat een ander voertuig weder aan 
gang zou komen ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door deze redenen een passend ant
woord op de feitelijke aanvoering van 
aanleggers heeft verstrekt ; 

Dat elk der onderclelen van hct middel 
feitelijke gro:ildslag mist ; 

Over het tweede micldel : schending van 
de artikelen 41 van het koninklijk besluit 
van t Februari 1934 houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, 418 en 
420 van het Strafwetboek, doordat het be
st,reden vonnis, na vastgesteld te hebben 
dat eerste aanlegger, << die kort daarop 
een kruispunt bereikt had, er stopte om
dat hij vreesde clat een ander voertnig 
weder aan gang zon komen hetwelk, bi.ina 
stilstaancle, uit de tegenovergestelde rich
ting, waarsclmwcle dat het cle zijbaan ging 
indraaien ll, hem veroordeeld heeft nit 
hoofcle van zijn voertuig bestuurd te heb
ben op een wijze die voor het verkeer 
hinder opleverde en van het onvrijwillig 
toebrengen van verwondingen, eerste on
derdeel, dan wanneer hij geen inbreuk 
begaat op artikel 41 van de Wegcode noch 
op enige andere · wetsbepaling die, mer
kende clat een andere weggebruiker op 
het punt staat. een ongeval te veroorza
ken door hem de doorgang af te snijden, 
zijn snelheid matigt en clesnoods regle
mentair rechts op de rijbaan stilhoudt, 
terwijl hij van deze manamvre verwit
tigt.; tweecle ondercleel, dan wanneer 'loor 
zoveel zij erop wijzen dat een weggebrui
ker zijn voertuig niet mag besturen 011 een 
wijze die gevaar voor lwt publiek of hin
der voor het verkeer kan opleveren, de be
palingen vervat in artikel 41 van de Weg
code, wegens hun vaagheid en hun on
duiclelijkheicl, enkel een eenvoudige alge
mene aanbeveling zonder strafsanctie uit
maken : 

Overwegende clat het vonnis vaststelt 
dat de andere weggebruiker die nit de te-
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genovPrgestelcle richting kwam gereden, 
verre van de do01·gang voor aanlegger 
Godart af te snijden, «hem ne doorgang 
vrij liet )) ; 

Dat het eerste onderdeel van het middPl 
fei telijke grondslag mist ; 

Overwegende dat artikel 41 van de Weg
cotle een uitclrukkelijk verbod stelt; dat 
dit verbocl bijgevolg noodzakelijk door ar
tikel 2 van de wet van 1 Augustus 1899 
beteugeld wqrdt ; 

Dat hPt tweecle omlercleel van het mid
del mtar recht faalt; 

Illn overwegende, wat de tegen eerste 
aanlegger gerichte publieke vordering be
treft, dat de substantH~le of op straf van 
nietig·heid voorgeschreven rechtsvormen 
werclen nageleefcl en da t de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; • 

B. Voor zoveel de voorzieningen der 
aanleggers de beslissing bedoelen welke 
over de tegen Tinsy ingestelrle publiekP 
vordering werd gewezen : 

OverwegPncle dat eerste aanlegger niet 
vermag zich tegen deze beslissing te voor
zien; 

Overwegenclc dat de vom·zieni.ng van 
tweede aanlegger als burgerlijke partij 
enkel ontvankelijk is in de mate waarin 
zij op cle kosten van voormeldc publieke 
vordering betrekking heeft; 

Overwegencle dat aanleggcr te clien aan
zien geen middel inroept en llat bet Hof 
er ambtshalve geen opwerpt; 

C. Voor zover~l de voorziening van aan
legger Sasserath de beslissing bedoelt 
welke over de door deze aanlegger tegen 
verweerclers Tinsy en Blondiaux ingestel
de burgerlijke vordering werd gewezen : 

Over het derde mitldel : schending van 
de artikelen m van de Grondwet, 42 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
103'1 houclemle Algemeen Rcglement op de 
verkeerspolitie, 1382, 1383 en 1?.84 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van ltet 
Strafwetboek, doordat het bestreden von
nis, na verklaarcl te hebben « dat het 
aannemelijk was dat toen hij Tinsy was 
voorbijgestoken beklaagde Godart te dicht 
v66r deze OJllliPUW rechts gaan rijden is 
bij het naderen van het kruispunt ll, de 
tegen Tinsy ingebrachte telastleggingen 
niet bewezpn geacht heeft; zonder de con
clusies te beantwoorden waarbij aanleg
gers deden gelden « dat Tinsy, die niet 
staande houdt dat het <( stoplicht ll op de 
wagen van Godart niet zou gewerkt 
hebben, altlns de voile schuld draagt ll, 
en dan wanneer het bestreden vonnis. 
door in de plaats van de aanvanke
lijk tegen aanlegger G_odart ingebrachte 
telastlegging, namelijk inbretik op arti
kel 3(1, 4°, van het koninklijk besluit van 
1 l!'ebruari 1934, die te stellen van het be
sturen op een wijze welke voor het ver-
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keer himler heeft opgeleverd (art. 41), al
dus erkende dat aanlegger Godart ver
weerder Tinsy niet bij het naderen van 
een kruispunt had voorbijgestoken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat een inbreuk op arti

kel 42 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 ten Iaste van verweerder 
Tiiisy werd gelegd ; 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies deed gelden « dat Tinsy, die niet 
staande houdt dat het stoplicht op de wa
gen van Godart niet zou gewerkt hebben, 
aldus de voile schuld draagt JJ; 

Overwegende dat het vonnis, door vast 
te stellen clat het aannemelijk is dat Go
dart, na '.rinsy voorbijgestoken te hebben, 
te dicht voor deze opnieuw rechts gaan 
rijden is bij het naderen van het krl!-is
punt waar hij plots gestopt heeft, er rm
pliciet doch zeker ?P wijst dat Go~art 
voor verweerder Trnsy een onvoorzwn
bare hindernis uitgemaakt heeft ; 

Dat deze vaststelling een passend ant
woord op de conclusies van aanleggers 
verstrekt; 

Drit het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de termen van ar

tikel 3± van de Wegcode volgt dat de vast
stelling dat v66r het naderen van een 
kruispunt een weggebruiker een andere is 
voorbijgestoken en de vaststelling dat de 
weggebruiker, die alzo voorbijgestoken 
werd, pas bij het naderen vim het kruis
punt weder op de rechterkant van de weg 
gaan rijden is, niet tegenstrijdig zijn; 

Dat dit onderdeel ·van het middel naar 
recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt elk der aanleggers tot 
de kosten van zijn voorziening ; veroor
deelt bovendien aanlegger Sasserath, bur
gerlijke partij, tot een enige vergoeding 
van 150 frank jegens verweerders Tinsy 
en Blondiaux. 

20 October 1952. - ze kamer. - Voo1·· 
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijlclnidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Franeau en Aubry (heiden van 
de Balie te Bergen). · 
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VOORZIENING IN VERDREKING. -

MILITIEZAKEN, - VooRZJENING NA VOORZIE-

(1) Verbr., 26 November 1951 (An·. Verb1·., 
1952, biz. 144; Bull. en PAsrc., 1952, I, 161, en 

NING IS NIET ON'l'VANKELIJK. - DRAAG· 
WIJDTE VAN DE REGEL. 

Een parti:i kan z·ich niet een tweede m1£al 
in ve1·b-relcing voorzien tegen een beslis
sing van de herlcmtrings•·aad, zelfs in
dien de tweede voorziening voor het 
ve1·werpen van de eerste voo1·zien·in!! 
werd ingesteld, tenzij deze wegens een 
ove1·treding van de wet van 1.5 Juni 1935 
op het gebntilc der talen in ge1·echts
zalcen niet-ig wns, en zttllcs om die reden 
alleen, otwel tenzij de nnnlegger regel
mntfg nfstnnd ervnn hnd gednan (1). 

(BROHJG'l'.) 

ARRES'I'. 

HET HOF; - Gelet op de bestre<len 
beslissing, op 11 Juni 1g52 door de her
keuringsraad van de provincie Brabant 
gewezen; 

I. Over de voorziening op 24 Juni 1952 
naar de griffie van het Hof gericht : 

Overwegende da t de voorziening · de 
wetsbepaling· niet vermeldt waarvan de 
schending ingeroepen wordt; dat zij dien
volgens niet ontvankelijk is (wet van 
15 Juni 1951, art. 52) ; 

II. Over de voorziening op 28 Juni 1952, 
naar cle griffie van het Hof gericht : 

Overwegencle dat, vermits de op 24 Juni 
1952 tot het Hof gerichte voorziening ver
worpen is geweest om een andere reden 
dan een nietigheid volgende uit een scherr
cling van de wet van 15 Juni 1935, cle 
tweede voorziening tegen dezelfde beslis
sing door dezelfde aanlegger ingesteld 
niet ontvankelijk is (ordonnantie van 
28 Juni 1738, art. 39) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen. 

20 October 1952. - 2e kamer. - Voo·r
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slag_qever, H. De Bersaques. - Gelijkltt'i
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 October 1952 

1° BEWIJS. - AAN DE AK'I'EN \'EHSCHULD1GD 
GELOOF. - STRAFZAKEN. - EERS'I'E VONNIS 
DA'I' ZICH ER'I'OE HEPER.K'I' EEN VERDACH'I'E l'E 
MACHl'IGEN ZIJN VERDEDIGING ·voOR l'E DRA
GEN 'I'EGEN EEN QUALIFICATIE DIE VAN DEZE 
VAN DE DAGVAARDING VERSCHILT. - TWEEDE 
VONNIS DAT VERKLAAR'l' DAl' HE'!' EERS'I'E VON-

de nota 2); 23 Juni 1952 (A1'1'. Verb1·., 1952, 
biz. 599; Bull. en PAsrc., 1952, I, 683). 
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NIS DAARDOOR BESLIS'J' HEEFT DA'l' DE RECH
'l'ER TER ZAKE 'l'OEPASSING VAN DE VOOR DIE 
QUALH'ICAl'IE GELDENDE WETSBEPALING MOCH1' 
l\riAKEN. - SCHENDING Y AN RET AAN HE~' El~R
STE VONNIS VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° REOHTBANKEN. - S'l'RAFZAKEN. -
BEVOEGDHEID VAN DE RECH'l'SMACH'l' VAN WIJ
ZI~N. - RECH'l'ER IN HOGER BEROEP. -
WIJZIGING VAN DE QUALIFICATIE. - VooR
\VAAHDEN. 

1 o Schendt het qeloot dat verschuld'iqd 'is 
aan het vonn'is, hetwelk z·ich ertoe be- · 
pm·kt een verdachte te macht'igen z·ijn 
venlediging voor te dr·arJen teqen een 
q·nal-ificat'ie die van deze van de dag
vaarding verschilt, de late·re beslissing 
1lie ijerlclaart dat het ee-rste vonnis be
sl-ist heett da,t de rechte1· ter zake toe
passing van de voo·r die q1talificatie gel
danae wets1Je11aling 1nocht malcen. 

2° De 1·echte1· i.n hoge1· be1·oep lean slechts 
een vemo1·deling wegens inb1'61tlc op ar
tilcel 31, 2°, van de Wegcolle ·witsp-relcen 
tegen een ve-rcla.chte clie v66-r de eerste 
·rechter wegens inb1'C1tlc 011 ctrtikel 5"1 
vnn aezelfde code vervolgcl en ,qestraft 
we1·cl, inclien hij vaststelt clnt het ald1ts 
vaststnancl ve1·klaarll feit hetzelfcle is 
clan clatgene clnt de vervol_qing ten 
uronclsla.fJ liut of in cle v66r cle eerste 
·rechter aanllangig gemaakte feiten be
rwepen is, en in !lien cle verclachte 1tit!]e
nocl-iud werd om z·ich te!]en rle nienwe 
qu.nUji.cntie te venlecU!!en (1). 

(ROOSENS.) 

ARRES'f. 

HET HOE'; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 14 Maart en 6 Juni 1952 in 
hoger beroep gewezen door de Oorrectio
nele Recht bank te Namen; 

'.ren aanzien van het vonnis van 
14 :Maart 1952 : 

Overwegende dat aanlegger, gedagvaard 
nit hoofde Yan te Andenne, op 24 Augus
tus 1952, bestnurder zijnde van een motor
voertuig rijdende op de openbare weg, na
gelaten te hebben de do01·gang vrij te Ia
ten voor een ander in beweging zijnde 
voertuig toen hij na een stilstand weder 
aanzette, door de Rechtbank van politie 
te Anclenne zonder kosten ontslagen i~ ge
weest van de vervolging; dat, na instel
ling van hoger beroep door het openbaar 
ministerie, het bestreden vonnis, beklaag
de « ertoe machtigt >> zijn verdediging voor 
te dragen tegen fle telastlegging van, in 

(1) Verbr., 19 Maart en 23 April 1951 (A1-r. 
Jle1'b1·., 1951, biz. 410 en 489; B1tll. en PASic., 

1951, I, 4·89 en 578) ; 1 October 1951 en 
17 Maart 1952 (Arr. Yerb1·., 1952, biz. 35 en 
390; Bull. en PASic., 1952, I, 38 en 445). 

de bij tle <lagvaarcling nader omschreven 
omstamligheden van tijd en plaats, be
stuurder van een motorvoertuig zijnde, en 
links willende afslaan bij het naderen 
van een splitsing, aansluiting of kruising, 
na de weggebruikers die hem volgden 
hiervan te hebben verwittigd, nagelaten 
te hellben zoveel mogelijk naar links uit 
te wijken, zonder ~venwel het verkeer te 
hinderen dat uit de tegenovergestelde 
richting kwam; dat het te dien einde de 
heropening van de debatten gelast en de 
zaak naar een latere zitting verschuift; 

Overwegende dat, voor zoveel het von
nis het door het openbaar ministerie in
gestelde hoger beroep ontvangen heeft, de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Dat de voorziening te dien opzichte 
niet gegrond is ; 

Overwegende dat, waar het vonnis zich 
ertoe beperkt aanlegger << ertoe te mach
tigen » zijn verdediging tegen de . telast
legging voorzien door artikel 31, 2°, van 
de Wegcode voor te dragen, het hem geen 
nadeel toebrengt; 

Dat de voorziening te clien opzichte niet 
ontvankelijk is; 

'.ren aarrzk•n Yan het vonnis van 6 Juni 
1952 : 

Over het middel van ambtswege : scherr
cling van de artikelen 1319 van het Bur
gerlijk Wetboek, 146 en 176 van het Wet
boek van strafvordering : 

Overwegende, enerzijds, dat het bestre
den vonnis van 6 Juni 1952, ter afwijzing 
Yan de door aanlegger na uitspraak van 
het vonnis van 14 Maart 1952 genomen 
conclusies, waarin staande werd gehou
den dat de inbreuk op artikel 31, 2°, van 
de Wegcode niet mocht behouden blijven 
omdat zij niet het door de vervolging be
doelde feit uitmaakte, verklaard heeft 
dat de rechtbank niet bevoegd was om 
haar eigen vonnis van 14 Maart 1952 te 
hervormen; dat het aldns impliciet be
slist heeft dat bij het eerste vonnis reeds 
erkend was geweest dat de rechter in ho
ger beroep de macht had om ter zake 
voormeld artikel 31, 2°, toe te passen, dan 
wanneer het eerste vonnis, door aanleg
ger ertoe te machtigen tegen de in deze 
bepaling omschreven inbreuk zijn verde
diging voor, te dragen, enkel een eventuele 
wijziging van de oorspronkelijke telast
legging aangekondigd had, zonder wat 
ook te beschikken zowel omtrent de ont
vankelijkheid van de publieke vordering 
op grond van de inbreuk op voormeld ar
tikel 31, 2°, als omtrent de gegrondheid 
van deze nienwe telastlegging; 

Dat het bestreden vonnis van 6 Juni 
1952, door aanleggers verdediging tot de 
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-gegrondheid van een nieuwe telastlegging 
te beperken, van het vonnis van 14 Maart 
1952 een met de termen ervan onverenig
bare interpretatie heeft verstrekt, en der
halve het geloof geschonden heeft dat er
aan dient gehecht; 

Overwegende, anderzijds, dat de rech
ter in hoger beroep, na, zoals hier te 
voren is gezegd geweest, aanlegger door 
het vonnis van 14 Maart 1952 ervan te 
hebben verwittigd dat hij ertoe was ge
machtigd zijn yerdediging voor te dra
gen tegen een eventuele wijziging van het 
feit van de oorspronkelijke telastlegging, 
welke wijziging bestond in het stellen 
van de inbreuk omschreven in artikel 31, 
2", van de Wegcode in de plaats van de 
inbreuk op artikel 57, 1°, a, van dezelfde 
code, voorwerp van de dagvaarding, bij 
het bestreden vonnis van 6 Juni 1952 aan
legger uit hoofde van eerstvermelde in
brenk veroordeeld heeft; 

Overwegende dat uit de termen van 
geen dezer beide vonnissen blijkt dat het 
feit waaraan de rechter in hoger beroep 
aanlegger schuldig verklaard heeft wel 
hetzelfde is als dat wegens hetwelk hij 
v66r de eerste rechter werd vervolgd, of 
dat !let althans onder de feiten, welke tot 
de vervolging aanleiding gegeven hebben, 
begrepen is ; 

Dat door desondanks beklaagde te ver
oordelen uit hoofde van een andere in
brenk dan die wegens Welke hij VOOr de 
eerste rechter is vervolgd geweest, het be
stl;eden vonnis van 6 Juni 1952 de artike
len 146 en 176 van het Wetboek van straf
vordering geschonden heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover zij het vonnis van 14 Maart 
1952 bestrijdt; verbreekt het vonnis van 
6 Juni 1952, doch enkel voor zoveel daar
bij over de tegen aanlegger ingestelde pu
blieke vorclering uitspraak werd gedaan; 
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; Iaat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Di
nant, in hoger beroep uitspraak doende. 

20 October 1952. - 2e kamer. - Voo1·
:zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver-

(1) Dat artikel 42 van de Wegcode niet toe
passelijk is op elke aanrijding van een voer
tuig door een ander voertuig, zie verbr., 
23 Juni 1952 (Arr. Ve1·br., 1952, biz. 610; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 693). 

Dat het bewijs van het niet bestaan van de 
door de beklaagde aangevoerde grand van 
rechtvaardiging van het misdrijf of van de 
omstandigheden die het misdrijf uitsluiten, op 

slaggever, H. Belpaire. - GelijkluidentLe 
aonalu~ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 20 October 1952 

VERKEER. - ARl'lKEL 42 VAN DE WEG
CODE. - DEKLAAGDE DIE BETWIST DAT DIE 
BEPALING 'l'OEPASSELIJR IS OP DE BES1'UUR
DER VAN EEN VOER'fUIG DIE, DOOR LICHTJES 
ACHTERUIT TE Rl.JDEN, EEN ACHTER HEM 
S'riLS1'AAND VOERTUIG AANRIJD'r. - VONNIS 
DA'f VERKLAART DA1' AR1'IKEL 42 VAN DE WEG
CODE TOEPASSELIJK IS OP DE WEGGEBRUIKER 
DIE ACHTERUIT RIJDT. - DUBBELZINNIG ANT
WOOED. - SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN 
DE GRONDWET. 

Sahendt artilcel 97 van de Grondwet, het 
vonnis dat een belclaa_qde wegens in
breuk .op artilcel 42 van de Wegaode 
verooTdeelt, ziah e1·toe beperkend te ver
klaren dat die la.atste bepaling toepas
selijk is op de weggebruiker die aahter
uit rijdt, wanneer de belclaagde had ue
aonal~tdeerd dat gemeld artilcel 42 niet 
toepasselijk was op de weg_qebruiker 
die, om een tramspoo·r te ontruimen, 
liahtjes aahteruit rijdt en zodoende uit 
onbehendigheid een aahter hem stiZ
staand voertuig aanrijdt (1). 

(PIRON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Juli 1952 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Betreffende de voorziening van An
dree Piron, beklaagde : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen vonnis op de conclusies van 
aanlegster geen antwoord verstrekt heeft: 

Overwegende dat bij regelmatige con
clusies, aanlegster, aan wie een inbreuk 
op artikel 42 van de Wegcode werd ten 
laste gelegd, heeft doen gelden dat, in
dien deze bepaling evengoed van toepas
sing is op de achteruitrijdende als op 
de vooruitrijdende weggebruiker, niette-

het openbaar ministerie rust zo de aanvoering 
van de beklaagde niet elke geloofwaardigheid 
mist, zie verbr., 23 April, 11 Juni en 20 Juli 
1951 (Arr. Yerb1·., 1951, biz. 492, 607 en 689; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 581, 702 en 792); 
3 December 1951 (Arr. Ve,-br., 1952, biz. 154; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 170); 29 September 
1952 (zie hoger, biz. 20; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 22). 
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min redelijkerwijze niet kan staande g-e
houden worden dat dieg-ene die, om het 
tramspoor te ontruimen waarop hij stil
staat, even acllteruitrijdt en zodoende te
gen het acllter hem stilstaancle voertuig 
rijdt, nalaat voortdurend van zijn snel
heid meester te blijven en deze derwijze 
te regelen dat hij v66r zicll een volcloen
de ruimte behoudt om v66r een hindernis 
zijn voertuig tot stilstand te kunnen bren
gen; clat llet ong-eval dat zich in deze 
omstancligheden voordoet te wijten is, in 
hoofde van de bestuurcler, aan een ver
keerde manamvre, aan een gebrek aan op
lettendheid of aan een clwaling in het be
oordelen van de toestand, doch de aan be
klaagde aang-erekencle inbrenk niet uit
maakt; dat de eerste recllter met recht en 
reden vastgesteld heefLdat llet in onder
havig geval een gewone burgerlijke font 
geldt : 

Overwegende dat aanlegster alzo om
standiglleden deed gelden welke, haars in
ziens, de haar ten laste gelegde inbreuk 
uitsloten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beverkt te verklaren dat be
klaag-de niet betwist dat artikel 42 op de 
achteruitrijdende weggebruiker van toe
passing is en dat, indien geen grond van 
rechtvaardiging te haren belloeve aanwe
zig is, de telastlegging- bewezen is; 

Overwegende dat deze redenerlng dub
belzinnig is; dat zij immers onzeker laat 
of de rechter !Over de grond heeft willen 
beslissen dat de door beklaagde ingeroe
pen omstancligheden niet konden in acllt 
genomen worden omdat geen enkel ele
ment van de zaak haar stelling geloof
waardig maakte, dan wel of, ondanks de 
aanwezigheid van zodanig element, de 
rechter, met omkering van de bewijslast, 
geweigerd heeft voormelde omstandighe
den in aanmerking te nemen omdat be
klaagde in gebreke bleef zelf llet bestaan 
ervan te bewijzen ; 

Dat het vonnis alzo de in het middel 
aangeduide bepaling schendt; 

II. Aangaande de voorziening van Leo
pold Pirapre, burg·erlijk vemntwoorde
lijke partij : 

Overweg-ende dat, vermits zij niet is be
tekend geweest aan cle partij tegen welke 
zij gericht is, overeenkomstig artikel 418 
van het Wetboek van strafvordering, de 
voorziening niet ontvankelijk is en dat 
aanlegger tot de kosten ervan behoort te 
worden veroorcleeld ; 

Overwegende evenwel dat de verbre
king van de tegen beklaagde uitgesproken 
veroordelingen haar voorwerp ontneemt 
aan de beslissing waarbij aanlegger bur
g·erlijk verantwoordelijk werd verklaard 
voor de veroorcleling tot de boete en de 
kosten; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, voor zoveel het aanlegster Piron 
veroordeelt, de beslissing waarbij Pirapre 
burgerlijk verantwoordelijk voor de ver
oordeling tot de boete en de kosten wonlt 
verklaard aldns lmar voorwerp verlie
zend; verwerpt de voorziening van Pi
rapre; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen en dat melding ervan zal gcemaakt 
worden 011 de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt. aan
legger Pirapre tot de kosten van zijn 
voorziening; laat llet overige van de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctiomile 
Rechtbank te Dinant, in hilger beroep 
uitspraak doende. 

20 October. 1952. - 2e kamer. -· Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slngge·ver, H. Belpaire. - Gelijklu:idende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste ndvocaat-gerwr-::tal. 

2e KAMER. - 20 October 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
.TERMI.TN. - S'l'RAFZAKEN. -- BESCHIKKlNG 
VAN DE l1AADKAMER. - VERWl.JZING VAN DE 
VERDACHTE NAAll DE CORREC'l'IONELE RECHT
BANK WTcGENS EEN GECORRECTIONALISEERDE 
MISDAAD. - VOORZIENING YOOH DE EINDBE
SLISSING. - 0IION'l'VANKELI.JICHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBHEKING. -
TERMI.JN. - S•rHAh'ZAKEN. - BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER. - VICHWI.TZING VAN DE 
YERDACH'l'E NAAR DE CORHEC'l'IONELE TIECHT
BANK WECllcNS IC!cN GECORRJW'l'TONALISEERUE 
MISDAAD. - VERZE'l' YOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINHS'l'ELLlNG. - ATIRES'l' DAT 
HE'l' VERZE'l' ONON'l'I'ANKELI.JK VFmKLAART. -
VOORZIENING YOOR DE EINTJBESLTSSING. 
0NON1'VANKELI.TKHEID. 

1° Is n·iet ont·,;nnl"e/.ijk, de ,,l)ur lle eind
beslissing ·ingestelcle voor.ziening terten 
een /Jeschildd.nrt 1Jnn de rnrtcllcamer· tot 
verwijzin.rt ·uan de venlnchte naa.r cle 
correcUonele n!chtbank wegens een _qe
cmTeetionali.'i"ee-rcle rn·islla<£fl. (l). 

2° Is niet ont·vwnkel-iilc, de ·vu!lr de e·in<l
besUssing ·i.nyestelrie voorzieni.ny tegen 
een nr·rest ·vnn rle lwmer ·m.n Inbesch1tl
d·igingstelling waarbi.i het verzet vnn lle 
·venlnchte tegen de brschiJ,,/,,1-ng vnn de 
raadlcnme·r rUe hem megens een gecor·-

(1) Verbr., 21 April 1952 (B11Zl. en PASIC., 
1952, I, 513). 
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1·eationaliseenle misdaad naar de aor
reat'ionele reahtbanlv veTwijst niet ont
'/!anlcelijlc wo1·dt ·veddaard (1). 

(PULINX.) 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet Ol) de bestreden 
beslissingE'n, ':djmle <le beschikking op 
19 Juni 1952 genomen door de Uaadkamer 
van de Correctionele Rechtbanl;: te Brus
sel en het arrest op 9 Juli 1952 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, Ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende clat de voorzieningen van 
20 .Juni 1952 en 10 .Juli 1952 samenhan
gend zijn; 

Overwegende clat de bescllikking van de 
Raadkamer van de Oorrectionele Recht
bank te Brussel, zonder uitspraak te doen 
ovE'r een g;esehil nopens de l)evoegdheid, 
na aanneniing van verzachtende omstan
diglleden, aanlegger naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel lleeft verwezen nit 
lloofde van valsheicl in geschriften en ge
bruik van vervalste stukken, met het op
zet de vestiging of cle betaling te ontdui
ken van de bij de wet van 16 October 1945 
ingevoerde extra-belasting; dat deze be
slissing ten aanzien van de beklaagde, 
thans aanlegger, in laatste aanleg is uit
gesproken; 

Overwegewle dat het bestreden arrest, 
evenmin uitspraak doende over een ge
schil nopens de bevoegdheid, het door aan
legger tegen gezegde beschikking aangete
kend verzet niet ontvankelijk heeft ver
klaard; 

Overwegende dat, luidens artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, de 
voorbereiclencle arresten of arresten van 
onderzoek of de in laatste aanleg gewe
zen vonnissen van dezelfde aard, slechts 
het voorwerp van een omniddellijke voor
ziening kunnen uitmaken indien zij over 
een geschil nopens de bevoegdheid uit
spraak doen; 

Overwegende dat de voorzieningen dien
volgens niet ontvankelijk zijn ; · 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen, verwerpt ze; veroordeelt aanleg
ger tot de kosten. 

20 October 1952. - 2° kamer. - Voor
zittel-, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. van Beirs. - Gelijlclu.iden
de aonalusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste ad,•ocaat-genernal. 

(1) Verbr., 4 Februari 1952 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 318) . 

(2) Verbr., 12 Juni 1950 (A·r·r. Ve1·br., 1950, 

2" KAMER. - 20 October 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
AFSTAND. - IN ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSE 
BELAS'fi!\'GEN. - ADVOCAA'l' VAN DE ADMINIS
'l'RATIE. - BIJZONDERE YOLMACH'l' VEREIS'l'. 

Om geld·irJ in naam van de Administl'atie 
van fina.naiiin, vervol,qende partij, at
sta.nrl ran een voorZ'ieni.ng in ve1'1J1'e
l.:in,l} te doen, moet de ndvoaaa,t van die 
(Hlmin'iStTatie van een te dien einde ont
vangen bi,izondere voimaaht doen blij
Jcen (2). 

(ADMINIS'l'RA1'IE VAN FINANCIEN, T. CARLIER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet ov lwt bestreden 
arrest, op 3 Juli 1952 door llet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat J'l'f'er Ligot, advocaat 
bij het Hof van beroep . te Luik, hande
lende voor en namens de administratie 
van de directe belastingen, op 6 Augus
tus 1952 ter griflie van gezegd hof ver
klaard lleeft afstancl te doen van de door 
hem op 9 Juli 1952 tegen het bestreden 
arrest ingestelde voorziening, maar dat 
hij van geen te dien einde ontnlllgen bij
zondere volmacht doet blijken; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
voorziening, overeenkomstig artikel 418 
van het Wetboek van strafvordering, 
betekend werd aan de partij waarte
gen zij gericht is ; 

Dat zij dus niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voon::ie

ning ; legt de kosten ten laste 11an de 
Staat. 

20 October 1952. - 2e kamer. - Voor
zitteT, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggevel-, H. Belpaire. - Gelijlcluidende 
aonalttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 October 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
IN ZAKEN VAN IlECH'l'S'l'REEKSE BELASTINGEN. 
- NEERLEGGING VAN DE S'l'UKKEN l'ER GRIF
FIE VAN HE'l' HOF VAN BEROEP. - GEEN DOOR 
DE GRH'FI!<;R OP DE S'l'UKKEN 'ZELF GEDANE 
VERMELDING VAN DE NEERLEGGING. - 0M
SCHRIJVING VAN DIE s'l'uind:N IN DE DOOR 
DE GRIFFIER OPGEMAAKTE IN\'EN'l'ARIS MET 
GEDAGTEKENDE EN ONDERTEKENDE VERMELDING 

blz. 633; Bull. en PAsrc., 1950, I, 718). Verge
lijk verbr., 21 Januari 1952 (A1·r. T'erbr., 1952, 
blz. 254; Bull. en PASIC., 1952, I, 281). 
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VAN DE 1\"EERLEGGING. - REGELMATlGE NEER
LEGGlNG. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN. 
- A.ANDUIDING VAN l\HNSTENS EEN VAN DE GE-
SCHONDEN WETSBEPALINGEN. - 1\IIIDDEL ONT
VANKELIJK OFSCHOON HET NIET ALLE DE GE
SCHONDEN BEPALINGEN AANDUIDT. 

So VOORZIENING IN VERBREKING.
IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WE'l'TEN. 
- AANDUIDING GELDIG WELKE OOK DE PLAATS 
ZIJ VAN HET VERZOEKSCHRIFT WAAR ZIJ 
VOORKOMT. - GEEN ONDERSCHEID DOOR DE 
WET TUSSEN DE OPSTELLING EN DE ONI'WlK
KELING VAN HET MIDDEL. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - VERBEI'ERING DOOR DE ADMI
NISI'RA'l'IE. - BELAS'l'INGPLICHTIGE DIE 'ZICH 
OMTHEN'l' DE VERBETERING AKKOORD VER
KLAAR'l'. - DE ALDUS VERBETERDE AANGIFTE 
HEEF'l' DEZELFDE BEWIJSKRACHT ALS DE AAN
VANKELTJKE AANGIFTE. - AnMINISTRATIE GE
MACHTIGD OP DIE GEGEVENS DE AANSLAG TE 
VESI'IGEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECH'l' VAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGE OM EEN 
RECLAMATIE IN TE DIENEN NADAT ZlJN AAN
GIFI'E DOOR DE ADMINISTRATIE WERD VERBE
TERD EN HIJ ZTCH OP DIE VERBETERING 
AKKOORD HEEFT VERKLAARD. - UI'l'GE
S'l'REK'rHEID VAN DA'l' RECHT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECH'l' \'AN DE BELASTINGPLICHTIGE OM EEN 
RECLAMATIE IN TE DIENEN NADA'l' ZI.JN AAN
GIFTE DOOR DE ADMINISTRA'l'IE WERD VERBE
TERD EN IDJ ZICH NOPENS DIE VERBETERING 
AKKOORD HEE~"l' VERKLAARD. - VOORWAAR
DEN WAAlWAN DAT RECHT' AFHANKELI,JK IS. 

1° Het regelmatig vervttllen ·van de tor
maliteit van de neerlegging ter grijjie 
van het hot van ber·oep van de tot sta
ving van de ·voorziening overgelegde 

(1) Dat voor de neerlegging ter griffi.e van 
de tot staving van de voorziening overgelegde 
stuklten geen wettelijke formaliteit is opge
legd, zie verbr., 7 November 1932 (Bttll. en 
PAsrc., 1932, I, 209); nota l onder verbr., 
27 Januari en 6 April 1936 (ibid., 1936, I, 129 
en 212). 

(2) Dat ter zake van rechtstreekse belastin
gen geen inventaris van de tot staving van de 
voorziening overgelegde stukken vereist is, zie 
verbr., 9 November 1948 (il.r1·. Verbr., 1948, 
blz. 543; B'dl. en PASIC., 1948, I, 623, en de 
nota 1, blz. 624); nota 3 onder verbr., 10 April 
1951 (An·. Ve1'b1·., 1951, blz. 459; Bttll. en 
PASIC., 1951, I, 548). 

(3) Betreffende de regel in burgerlijke za
ken, zie verbr., 1 December 1949 (Arr. Ve1·br., 
1950, blz. 184; Bull. en PASIC., 1950, I, 201) en 

st·ulcken blijkt, bij gebrek nan doo•· de· 
grijjier getekeride ve1·-meld'i.ng op de
st~tlcken zelf, genoegzaam n·it de nndere· 
omschrijving epvan in de door de l/1'if
jier opgem.nnkte inventn1··is waa.-op de 
behoorlifk gedagtelcende en onderte
kende verrnelding van de neerlegg·i.n,q is 
anngebmcht (1) en (2). (Wet van 6 SeD
tember 1895, art. 14.) 

2° Ter zake van rechtstreekse belnst-in,qen 
volstant het dnt de voorziening min
stens een vnn de wetsbepalingen VC1'
m.eldt wellce zo~t geschonden zijn indien 
de aangevoerde 1!1'·ief gegrond mocht 
blijken. Zij m.oet niet nlle d·ie wetsbepa
lin,qen aandniden (S). (Wet van 6 Sep
tember 1895, art. 14.) 

so Ter zake 'L'nn 1·echtstreelcse belast-ingen 
geschiedt de aandu·idin,q vnn de ge
schonclen wetten op ·re{felmntige w-ijze, 
welke oolc in het ve•·.zoelcschr·ift de 
plants dezer anndwiding zij, vermits 
door de wet geen onderscheid wo·rdt {fe
mnnlct tu ssen cle opstelling en de ont
-wilclcelin~ ·vnn het miclclel ( 4). 

4° Dnnr hkt door de belnstingpUchti{fe
nnnv(w.rd en floor hem. voo·r nklcoo1·d ge
telcencl bericht vnn wi:iziging dezelfde
bew·ijskrncht heeft nls de aanvanlcelijlce 
nnnoifte, in de plnats wan1·vnn het 
lcomt te stnnn, is de ncln~in·istl'ntie ge
m.achtigd de annslng in de belnsting op 
zi.in gegevens te vestigen (5). (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 53 en 55.) 

5° De door de belnst-ingplicht'i,qe ,qednne 
nnngifte of het do01· hem. aanvnard en 
voor akkoord getelcend bericht van wij
ziging, k~tnnen de belctstingplichtige niet 
beroven vnn het recht 01n een sch•·itte
lij lee reclam.ntie tegen het beloop vnn' 
zijn nanslag in te d-ienen, niet enlcel 
om reden dnt dit beloop hager zou zijn 
dnn ~tit de op de docttmenten annge
brachte annd~tidingen bUjlct, doch ook 
omdat enige ve1'gissing of verzuim. dnn1·-

31 Januari 1952 (Ar1·. Ve•·b,-., 1952, blz. 274; 
Bull. en P ASIC., 1952, I, 308) . 

!le~reffende de regel inzake rechtstreekse be
lastingen, zie verbr., 13 J uni 1950 (A,.,.. Ye1·b•·., 
1950, blz. 637; Bttll. en PASIC., 1950, I, 726, en 
de nota's 5 en 6, blz. 728) ; 17 October 1950 
(A1·r. Ve.·br., 1951, blz. 60; Bttll. en PAsrc., 
1951, I, 72, en de nota 1, blz. 73) ; nota 1 on
der verbr., 29 Mei 1951 (A1T. Verb,-., 1951, 
blz. 566; Bull. en PASIC., 1951, I, 658). 

(4) Verbr., 27 Februari en 29 Mei 1951 (A1T. 
Ve,·b•·., 1951, blz. 361 en 566; Bttll. en PAsrc., 
1951, I, 428 en 65 7). 

(5) Zie de conclusie van het openbaar minis
terie v66r verbr., 10 April 1951 (A1'1'. Ve1·br., 
1951, blz. 451; Bull. en PAsrc., 1951, I, 532} ; 
verbr., 26 Juni 1951 (il.r1·. Ve,-br., 1951, blz. 638; 
Bnll. en PAsrc., 1951, I, 734). 
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in zan zt_m bega(ln geweest (1). (Sa
mengescllakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 53 en 55.) 

6° Het volgt, zowel nit de bij artikel 61, 
pa1·agraat 3, van de sarnengeschakelde 
wetten ornsch1·even mchtspleging, dat 
aan de bela8tingplichtige ople_qt zijn re
clamatie rnet redenen te ornkleden, 
als uit het verrnoeden van jtlistheid, 
hetwelk door de wet aan de aangifte 
van de belastingplichtige is gehecht, 
dat het aan deze slechts geoorloofd is 
de aandtlid·ingen te betwisten 1vellce hi:i 
zelf verschaft heeft . in zover h·ij het 
bewijs brengt van de vergissing, het 
verztlim of de omstandigheid wellce de 
bewi]slcracht van zijn aangifte verzwak
lcen (2). -(Samengescllakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 61, par. 3.) 

(ADliHl\'I~rRA'l'lE VAN FIN ANCIEN, T. THEISMAN.) 

AllREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 April 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

A. Ten aanzien van de rechtspleging : 
Oven\>egende dat op zekere van de tot 

staving der voorziening overgelegde stuk
ken, na de vermelding van de neerlegging 
ter griffie van het Hof van beroep te Luik, 
geen handtekening van de griffier volgt; 
dat echter het regelmatige vervullen van 
de formaliteit der neerlegging, wat be
doelde stukken betreft, genoegzaam blijkt 
uit de nadere omschrijving ervan in «::e 
door de griffier opgemaakte inventaris, 
waarop de behoorlijk gedagtekende en on
dertekende vermelding van de neerlegging 
is aangebracht; 

B. Ten aimzien van de voorziening : 
Gelet op het eerste middel : schending 

van de artikelen 97 en 112 van de Grand
wet, 53 en 56 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengescllakeld 
bij besluit van de Regent van 15 .Januari 
1948, 1 en 19 van de wet van 16 October 
1945 tot invoering van een extra-belasting 
op de in oorlogstijd bellaalde exceptio
nele inkomsten, winsten en baten, doordat 
het bestreden arrest de gecritiseerde be
slissing te niet doet voor zoveel zij de 
principieel aan de extra-belasting onder
hevige grondslag en de aah de gewone be
Iastingen onderworpen bedrijfsinkomsten 
gehandllaafd lleeft, en, · ofsclloon de eiser 

(1) Zie ¥erbr., 23 November 19~8 (A1·r. 
Verb>·., 1948, blz. 584; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 666, en de nota 2); 25 Januari, 22 Maart 
en 31 Mei 1949 (Ar1·. Verbr., 1949, blz. 67, 195 
en 364; B·all. en PAsrc., 1949, I, 75, 221 en 407, 

nagelaten lleeft het bewijs te leveren van 
het juiste bedrag zijner inkomsten, een 
aanzienlijk deel van de vermogensaccres
sen lleeft gewijzigd waarop de adminis
tratie heeft gesteund om de litigieuze 
aanslagen te vestigen, dan wanneer de 
door de belastingplichtige ondertekende 
of met zijn instemming gewijzigde aan
giften, tot het bewijs van llet tegendeel, 
kracht van bewijs hebben en bij arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen wordt 
bepaald dat, wanneer de belastingplich
tige van ambtswege wordt aangeslagen, 
de bewijslast van het juiste bedrag van 
zijn belastbare inkomsten op hem rust : 

A. Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en af
geleid hieruit dat aanlegger noch schen
ding van de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek betreffende het geloof dat 
aan de akten client gehecht inroept, noch 
schending van artikel 55 van de belasting
wetten betreffende de verbetering van de 
aangifte en het door de belastingplichtige 
bij te brengen tegenbewijs : 

Overwegende dat het ter zake van di
recte belastingen volstaat dat de voorzie
ning minstens een der wetsbepalingen ver
melde welke zijn geschonden geweest en 
welke, indien de aangevoerde grief ge
grond mocht blijken, de verbreking van 
llet bestreden dispositief zou reclltvaar
digen; 

Overwegencle dat artikel 55 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen in de ontwikkeling 
van het middel wordt vermeld en clat 
daarin een schending van cleze wetsbepa
ling wordt ingeroepen; 

Dat op het stuk van clirecte belastin
gen, de aancluicling · van de geschonden 
wetten op geldige wijze geschiedt, well;:e 
oak de plaats dezer aanduiding in llet ver
zoekschrift zij, vermits de wet geen on
derscheid maakt tussen de opstelling en 
de ontwikkeling van dit middel ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid 
dus niet kan aangenomen worden; 

B. Over llet middel : 
I. Aangaande de extra-belasting : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst dat, aangezien verweerder na
gelaten heeft zijn aangifte in de extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten 
te doen, « hij te recht van ambtswege be
last geweest is ll ; 

Overwegende dat, luidens artikel 56 van 

en de conclusie van het openbaar ministerie, 
biz 409). 

(2) Zie verbr., 26 Juni 1951 (A1·r. Vm·br., 
1951, blz. 638; B"ll- en PAsrc., 1951, I, 734). 



-80-

de samengesch akelde wetten, wanneer de 
belastingplichtige van ambtswege belast 
is geweest, de bewijslast van het juiste 
bedrag zijner belastbare inkomsten op 
hem zelf rust ; 

Overwegende dat het arrest, zonder vast 
te stellen dat verweerder het bij de wet 
vereiste bewijs heeft geleverd, en zonder 
te verklaren dat de aclministratie de rege
len zou overtreden hebben tot de naleving 
waarvan zij bij de raming van de belast
bare grondslag is gehouden, deze raming 
gewijzigd heeft; 

Dat nit de termen van het arrest niet 
kan worden afgeleid dat het impliciet zou 
vastgesteld hebben dat het bewijs van het 
juiste bedn1g zijner belastbare inkomsten 
door verweerder zou bijgebracht zijn ge
weest, al ware het slechts in de mate 
waarin het bedrag van de door de admi
nistratie geraamde belastbare inkomsten 
verlaagd geweest is, dan wanneer het ar
rest, tot raming van de op 1 Januari 1940 
voorhanden zijnde voorraad koopwaar, 
zekere elementen van de door verweerder 
gestelde aans11raak latende gelden, be
sliclt da t << het billijk schijnt deze voor
raad koopwaar in 1940 op de som van 
200.000 frank te ramen ll en het, om de 
<< uitgaven voor het levensonderhoud ll, 
welke de administratie 011 100.000 frank 
had bE'groot, af te wijzen, zich ertoe be
perkt vast te stellen << dat de voor de ja
ren 1940 tot 1!!44 aangegeven inkomsten, 
clit is 265.000 frank, ruim volstaan om ze 
te dekken ll, ofschoon het anderzijds wijst 
op een vermogensaccres van 312.441 frank, 
over hetzelfde tijdperk; 

II. Aangaande de gewone belastingen : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

door te >erklaren dat de belastingplich
tige niet ge.bonden is door de van hem uit
gaande aanvaarding, waar hij op het be
richt van wijziging voor akkoord heeft 
getekend, een onvoldoende reden opgeeft 
om te weigerE'n een akkoord in aanmer
king te nenlPn wn a rom trent het enkel 
vaststelt dnt de belanghebbemle het be
twist; 

Overwegemle clat het door cle belasting
plichtige aanvaarde en door hem voor ak
Iword getekende bericht van wijziging, 
dezelfde bewijskracht heeft als de aan
vankelijke door artikel 53 van de samen
geschakelde wetten voorgeschreven aan
gifte, in de plaats waarvan het komt te 
staan; 

·Dat het, evengoed als bewuste aangifte, 
de gegevens verschaft waarop de adminis
tratie door de wet gemachtigd is de aan
slag in de be lasting te vestigen; 

Overwegende ongetwijfeld dat het be
staan van een aangifte of van zodanig be
richt van wijziging de belastingplichtige 
niet berooft van het hem bij artikel 61, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 

wetten verleende recht om een schrifte
lijke reclnmatie tegen het beloop van zijn 
aanslag in te dienen, niet enkel omdat 
dit beloop hoger zou zijn dan dat welk 
uit de op het document aangebrachte aan
duidingen blijkt, doch ook omdat-enige 
vergissing of verzuim daarin zou zijn be
gaan geweest; 

Overwegende nochtans dat de bij arti-. 
kel G1, paragraaf 3, omschreven rechstple
ging, door aan de belastingplichtige op te 
leggen zijn bezwaarschrift met redenen te 
omkleden, evenals het vermoeden van 
juistheid hetwelk cle wet aan de aangifte 
van de belastingplichtige hecht, aan deze 
niet veroorlooft de aanduidingen te be
twisten welke hij verscllaft lleeft en 
waarop cle administratie wettelijk ge
maclltigd was de aanslag te gronden, in
cHen llij geen bewijs bijbrengt van de 
vergissing, het verzuim of de omstandig
heden welke de bewijskracht van zijn 
aangifte verzwakken ; · 

Overwegende, bijgevolg, dat het bestre
den arrest de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, met inbegrip van arti
kel rJ5 van cle samengeschakelde wetten, 
geschonden heeft; 

Om die rerlenen, en zoncler dat er grond 
zij om het twcecle micldel te onclerzoeken, 
verbreekt het bestreden arrest; beveelt 
dat onclerhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het. Hof van 
beroell te Ltlik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigcle beslissing; veroordeelt verweer
cler tot de kosten van de aanleg in ver
breking, met inbegrip van die van de uit
gifte van het vernietigd arrest; verwi.ist 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel; gezegcle kosten begroot op de som van 
470 frank waarvan de som van 460 frank 
cloor de Staat betaalcl wercl en clie van 
lO frank nog yersclmlclig·d is. 

21 October 1952. - 2° kamer. - l'oor
zitter, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - l' erSliLfmever, H. van 
Beirs. GeU:iklnidencle concl-usie, 
H. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat
generaal. -- PleiteTs, HH. Van Leynseele 
en Simont. 

2e KAMER. - 21 October 1952 · 
INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - EX'l'RA

BELAS'l'ING OP DE lN OORLOGSTIJD BEHAALDE 
EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN EN BATEN. 
- .i\'[EERWAARDJo~N EN BA.'LEN VOORTVLOEI!CND 
UIT HET AANKOPEN EN VERKOPEN VAN ONROE
HENDIC GOEDEREN OF \'AN EEN KOOPOPTIE OP ON
ROEHENDE GOEDEREN. - MEERWAARDEN EN 
BA'l'EN DIE ALS ZODANIG GEEN IN DE EXTRA-BE
LASTINH ll~~LAS'l'BARE ll\'"KOl\IIHTEN UI'fMAKEN., 
DOCTI DIE HET KUi\WEN ZI.TN' INDIEN DIE VER-
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HlCH'l'INUicl'i J(~;N \VlNS'l'GEVENIJE IJETREKKING 

UITAfAKEti. 

Ind'ien tt.it de a((,nkoop en verkoop van on
·roerende goederen en uit het tegeldema
lcen van een opUe1·echt voortvloeiende 
meenvaarden en baten princi.pieel n·iet 
als zodanig onder toep(tssing vallen van 
de extra-belnst'ing op de 'in oorlogsUid 
behanlde exceptionele ·inlwmsten, win
sten en baten, is het nnders wanneer· d·ie 
verr·ichtingen een w·inst.qevende bet·relc
lcing ·nitmalcen wanrvnn de baten i.n de 
bij nrUlcel 2, parugruuf .l, c, va:n de 
wet 1Jan 16 October 191,5 bepnulde voor
wan1·den nnn de belnstiny ondenvo1·pen 
zijn (1) en (2) . 

(PAQUET, '1". ADMINlS'l'fiA'l".lE YAN ~·INANCJi.:x.) 

ARRES'l'. 

HE'J' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 7 1V1ei 19G1 door het Hof \'an 
beroep te Brussel gewezen; 

Over llet enig midtlel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 2, inzon
derbeid 2, paragraaf 1, c, en 19 van de 
wet van 16 October 1945 tot invoering 
van een extra -be lasting op de in om·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, 2, 3 en 25, inzonder
beid 25, paragraaf 1, 3°, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengescbakeld bij ]{oninklijk besluit van 
12 September 1936 en bij beslnit van de 
Regent van 15 .Januari 1948, 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
141 en 470 van bet Wetboel' van burger
lijke rechtspleging; schending en misken
ning van bet geloof dat dient gehecht aan 
de inhoud van de overgelegde akten en 
aan de termen van de v66r het hof geno
men conclnsies, 1° doordat, na vastgesteld 
te hebben dat aanlegger in 1942 een koop
optie had bekomen op een complex terrei
nen en naderband, als prijs van de over
dracbt van zijn optierecht bij de verkoop 
van de gronden aan derde personen, de 
sommen beeft ontvangen over de belasting 
waarvan onderhavig geding loopt, het be
streden arrest verklaart dat de extra-be
lasting verscbnldigd is, om reden dat de 
baten die aanlegger nit de tegeldemaking 
van zijn optlerecht heeft gehaald de nit-

(1) Omtrent het begrip van do winstgevende 
betrekking, zie verbr., 31 Maart 1930 (Hull. en 
PAsrc., 1930, I, 178); 28 November 1933 (ibid., 
1934, I, 85); 11 November 1944 (A1T. T'erbr., 
1945, blz. 57; Bull. en PASIC., 1945, I, 63); 
25 Februari 1946 (A1·r. Ve,-br., 1946, blz. 82; 
Bull. en PASIC., 1946, I, 86); 20 Maart 1949 
(Arr, T'm·b?·., 1949, blz. 221; Bnll. en PAsrc., 
1949, I, 253); 10 Januari 1950 (Arr. Yerb1·., 
1950, blz. 284; Bull. en PAsrc., 1950, I, 306); 

VERBR., 1953. - 6 

slag van een winstgevende betrekking met 
bedrijfskarakter uitmaken, en aileen des
wege onder toepassing vallen van arti
kel 2, paragraaf 1, littera c, van de wet 
van 16 October 1945, zonder dat er be
hoeft te worden nagegaan of aanlegger 
ttl dan niet als makelaar gel!andeld beeft 
of een van de andere bij de wet bedoelde 
bedrijfsactiviteiten uitgeoefend heeft, dan 
wanneer de winstgevende betrekking 
waarvan de baten worden belast krach
tens artikel 25, paragraaf 1, 3°, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, waarnaar artikel 2, 
paragraaf 1, c, van de wet van 16 Octo
ber 11J45 verwijst, een bedrijvigheid onder
stelt waarin de karakters van duurzaam
lleld, menigvnldige herhaling en gewoonte 
te vinden zijn waardoor de nitoefening van 
een beroep wordt gekenmerkt, dan wan
neer cleze wetteksten enkel de verdiensten 
nit de arbeid aan de belasting onderwer
pen, en als zodanig niet mogen beschouwd 
worden de baten gehaald nit de overdracht 
van een optie, schuldvorclering die deel 
nitmaakt van l!et patrimonium, vooral 
dan wanneer, volgens de herhaaldelijk in 
het arrest gedane vaststellingen, aanleg
ger niet achtereenvolgens verscheidene op
ties heeft bedongen, maar er slechts een 
heeft verkregen; en dan wanneer de ex
tra-belasting de meerwaarden voortko
mende nit het aankopen en l!et verkopen 
van onroerende goederen niet treft, waar
uit volgt dat a torti01·i de nit de verkrij
ging en de tegcldemaking van een optie 
·tot bet kopen van onrom·ende goederen 
voortkome,nde meel waarde bniten deze be-
lasting valt; 2° en doordat : a) llet bestre
den arrest onder meer stennt hierop dat 
aanlegger van 1922 tot 1939 zuken geclaan 
beeft in onroerende goecleren, dan wan
neer deze omstandigheid geenszins met de 
toepassing van de wet van 16 October 1945 
in verband is te brengen, anngezien deze 
wet enkel de bedrijfsinkomsten treft 
rlie van 1940 tot 1944 werden verwe
zenlijkt; b) bet arrest steunt op de in
spanningen en voetstappen welke aanleg
ger ter verlrrijging van l!et optierecht ge
daan heeft, dan wanneer deze bescbou
wing ter zake niet dienend is, naardien 
de litigieuze aanslag niet het verkrijgen 
van de optie treft, doch de baat welke nit 
tle tegeldemaking er van werd geltaald; 

12 December 1950 (Ar1·. Verb1·., 1951, blz. 179; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 225); de conclusie van 
het openbaar ministerie v66r verbr., 22 Ja
nuari 1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 286). FEYE, 
Traite de d1·oit fiscal des societes et associa
tions, d. II, n' 204. 

(2) Over de baten voortvloeiend uit. specu
laties op onroerende goederen, zie verbr., 
17 Maart 1941 (A.r1·. Verbr., 1941, blz. 49; 
Bull. en PAsrc., 1941, I, 78). 
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c) op het door aanlegger bij conclusies 
ingeroepen micldel, hetwelk hieruit was 
afgeleid dat een derde, · de vennootschap 
Technimo, met uitsluiting van aanlegger, 
de uitvoering van alle werken tot vrucht
baarmaking· van de gronden en tot het 
opzoeken van de kopers op zich had geno
men, het arrest, zonder overigens dien
aangaande enige verdere opheldering te 
verstrekken, nochtans vaststelt dat alle 
kopers door de vennootschap Technimo 
werden aangebracht en dat de verkopen 
aan bedoelde kopers geschieduen door tus
senkomst van de « Societe intercommu
nale '' eigenares van de terreinen, en des
niettegenstaande beslist da t de verrich
tingen van aanlegger, namelijk de con
ti·acten waarin hij is opgetreden, de uit
oefening van een winstgevencle betrekking 
uitmaken, dan wanneer noch het sluiten 
van een optieovereenkomst. noch het on
dertekenen van contracten in verband met 
de verwezenlijking van clit recht, met der
gelijke winstgevende betrekking zijn ge
lijk te stellen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de vraag of de ver

richtingen, welke de aan de litigieuze 
aanslag in de extra-belasting onderwor
pen baten voortgebracht hebben, in hoofde 
van aanlegger winstgevende betrekkingen 
uitmaken zoals becloelcl in artikel25, para
graaf 1, 3°, van fle samengeschakelcle wet
ten betreffende de· inkomstenbelastingen, 
waarnaar wordt verwezen door artikel 2, 
paragraaf 1, litter a c, van de wet van 
16 October 1945 tot invoering van een ex
ti·a-belasting op cle in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
of daarentegen door een particulier ge
stelde daden van beheer van zijn patri
monium zijn van feitelijke aard is; 

Overwegencle dat 'het arrest er te dien 
opzichte onder meer op wijst : 1° dat ver
zoeker zich zelf als « bankier-promotor '' 
van 1922 tot 1935 bestempelt; dat hij, ter 
verduidelijking van deze activiteit, zijn 
ueelneming en zijn optreden doet gelden 
in de verhandeling << van belangrijke over 
onroerende ~oederen lopende zaken ''; dat 
hij verklaart deze bedrijvigheid tot in 1939 
voortgezet te hebben en van 1940 tot 1947 
geen bedrijfsactiviteit gehad te hebben; 
2° dat hij in. HJ42 van de « Societe inter
comnnmale pour l'assainissement et l'ame
nagement de la vallee de la Woluwe '' een 
koopoptie heeft bekomen op een complex 
terreinen, welke optie diencle te worden 
gelicht bij opeenvolgende blokken voor op 
het ogenblik van elke optielichting te be
palen prijzen ; 3° dat deze optie hem werd 
verleeml nit aanmerking van de inspan
ningen welke hij zich gedurende meer dan 
een j aar heeft getroost, met het oog op 
de oprichting van een consortium totvrucht
baarmaldng van de terreinen der ven-

nootschap; dat hij in 19U en 1942 talloze 
voestappen heeft g·edaan om de optie te 
bekomen; 4° dat de vennootschap Tech
nimo als 011 commissie vergolden tussen
persoon werd erkend; 5° dat in de loop 
der jaren 1942, 1943 en 1944 de aan derden 
door de « Societe intercommunale '' toe
g·estane verkopen, nadat verzoeker zijn 
optierechten had overgedragen, in het ge
heel over 75 hectaren hebben gelopen; dat 
al de tot stand gekomen verkopen ge
schied zijn aan personen welke de ven
nootschap Technimo met verzoeker in ver
binding heeft gesteld; dat deze als over
drachtsprijs van zijn optie de totale som 
van 7.030.945 frank ontvangen heeft en 
dat hij aan de vennootschap Technimo 
een bedrag van 1.176.808 frank aan com
missielonen en honoraria heeft betaald; 

Overwegende dat het arrest nit deze fei
telijke gegevens afieidt dat aanlegger, 
naar aanleiding van zijn met de « Societe 
intercommunale ·,, afgehandelde zaken in 
onroerende goederen, zijn bedrijvigheid 
als « promotor ''• die hij sedert 1922 uit
oefemle, heeft voortgezet; dat de talloze 
voetsta11pen welke hem het optierecht heb
ben bezorgrl, nit~t g·elijk te stellen zijn met 
de verrichtingen waarmede een 11articulier 
zich belast clie slechts met het oog op het 
beheer van zijn 11atrimonit1m handelt; dat 
indien de kopers ongetwijfeld door de ven
nootschap Technimo met aanlegger in ver
binding· zijn gesteld geweest, deze niette
min essentieel nit winstbejag handelde; 
dat «de verrichtingen in hun geheel (con
tracten met de kopers en met de vennoot
schapeigenares, alsook met de vennoot
schap Technimo), tot deelneming waarin 
hij werd gebracht om zijn optierecht stuks
gewijze te verwezenlijken, - welk recht 
aanvankelijk 16 hectaren terreinen tot 
voorwerp had om tenslotte tot de algehele 
effectieve verkoop van 75 hectaren te lei
den, - enkel te beschouwen vallen als de 
uitvoering van een der winstgevende be
trekkingen bedoeld bij artikel 25, para
gTaaf 1, 3°, van de samengeschakelde wet
ten, wnarnaar uitclrnkkelijk door arti
kel 2, paragraaf 1, c, van <le wet van 
16 October 1945 wordt verwezen en clat de 
nit deze verrichtingen gehaaltle baten de 
nitslag van een werkelijke « betrekking '' 
met het karakter van bedrijfsactiviteit 
zijn geweest ; 

Overwegende dat aanleggers stelling, 
volg;ens welke de voordelen door hem ·ge
haald nit de overdracllt van een optie, 
schulclvordering die van zijn patrimonimn 
deel uitmaakte, niet als door arbeid voort
gebrachte inkomsten zijn te beschouwen, 
dan vooral wanneer hij niet achtereenvol
gens verscheiclene opties heeft bedongen, 
maar er slechts. een heeft verkregen, stuit 
tegen de souvereine beoordeling van de 
rechter over de grond, naar welke het ge-
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heel van de door aanlegger gedane ver
I'ichtingen - het bekomen van het optie
recht, vrnchtbaar- en tegeldemaking van 
de gronden, - binnen de bedrijvigheid 
van <:promotor>> valt die hij vroeger aan 
de dag heeft gelegd en tijdens de belast
bare peri ode voortgezet heeft; 

Dat dienaangaande het middel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende ongetwijfeld, dat de uit 
de itankoop en de tegeldemaking van on
roerende goederen en nit een koopoptie op 
zodanige goecleren voortkomende meer
waarden en baten principieel niet onder 
toepassing vallen van de extra-belasting, 
doch dat het anders is wanneer die ver
richtingen een winstgevende betrekking 
nitmaken waarvan de baten in de bij ar
tikel 2, paragraaf 1, litt. c, van de wet 
van 16 October 1945 bepaalde voorwaarde 
aan de belasting zijn onderworpen; 

Dat dienaangaande het middel naar 
recht faalt; 

Overwegende dat bovendien wordt 
staande gehouden dat het arrest zich te
genspreekt en het geloof schendt dat aan 
de akten client gehecht, door vast te stel
len, aan de ene zijde, dat aanlegger een 
enkel optierecht heeft bekomen en door, 
aan de andere_ zijde, te verklaren dat dit 
recht « aanvankelijk 16 hectaren tot 
voorwerp had om tenslotte tot de effec
tieve verkoop van 75 hectaren te Ieiden >> ; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat de alzo gecritiseerde vaststelling een 
motief zou uitmaken, dit evenwel overtol
lig zou zijn ; 

Waaruit volgt dat dienaangaande het 
middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat indien het arrest fei

telijk vaststelt dat aanlegger, enerzijds, 
over onroerende goederen lopende zaken 
afgehandelcl heeft van 1922 tot 1939 en, 
anderzijds, in de loop der jaren 1941 en 
1942 talloze voetstappen heeft gedaan om 
het optierecht te bekomen, deze vaststel
lingen niet van doeltreffendheid ontbloot 
zijn zoals' verweerder het beweert; 

Dat zij immers deel uitmaken van een 
stel beschouwingen waarnit het arrest af
leidt dat de bezigheden van aanlegger in 
de loop van de belastbare periode de 
voortzetting zijn van de door hem voor
dien uitgeoefende winstgevende betrek
kingen; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

Overwegende dat door erop te wijzen 
dat de vennootschap 'l'echnimo door aan
legg·er als tussenpersoon erkend werd en 
door hem op commissie vergolden werd 
en dat al de tot stand gekomen verkopen 
geschied zijn aan personen die door haar 
met aanlegger in verbinding werden ge
steld, het arrest impliciet beslist dat tus-

sen aanlegger en deze vennootschap een 
contract van huur van nijverheid bestond, 
hetwelk als doel had door Iaatstgenoemde 
voor rekening van de eerste alle werken 
te doen uitvoeren die nodig waren tot de 
vruchtbaarmaking van zijn optierecht 
(verkaveling, meting, opzoeken van koop
lustigen), en dat deze werken, zelfs door 
tnssenkoms~ van een derde uitgevoerd, 
een deel vormden van het geheel der 
verricbtingen welke de winstgevende be~ 
trekking van aanlegger uitmaakten; 

Dat het arrest aldns diens conclusies 
beantwoord heeft; 

Overwegende dat, in zover aanlegger 
het arrest verwijt de onderscheidene con
tl·acten waarin hij opgetreden is als deel 
uitmakend van dit geheel te bebben be
schonwd, het middel een sonvereine be
oordeling van de rechter over de grond 
critiseert;' 

Dat dit deel van het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

21 October 1952. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Bel
paire. Gelijklnidende concl~tsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - PleUers, HH. de Mey (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 23 October 1952 

1° BEWIJS. - AAN DE AK'I'EN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLI.JKE ZAKEN. - lNTER
PRETATIE VAN EEN .EXPL001' VAN RECH'l"SIN
GANG DOOR DE RECHTER OYER DE GROND. -
GEMOTIVEERDE INTERPRETA'l'IE DIE MET DE 
TERMEN VAN HE'!' EXPLOO'l' YERENIGBAAR IS. 
- SOUVEREINE IN'l'ERPRETATIE. 

2° ERFDIENS'rBAARHEID. - INGESLO
TEN ERF. - BEGRIP. 

1 o Is sonvet·ein, de door de t'echte·r ovet· 
de gt·ond ann een exploot van ·rechts
ingang gegeven interpt·etatie, wa.nneer 
deze met ·redenen omlvleed ·is en met de 
termen van het exploot verenigbaar 
is (1). 

2° Is, na.ar de zin van artilcel 682 van het 
Bnrgerlijlc Wetboelc, een ingesloten ert 
datgene dat, als toegang tot de open
bare weg, slechts een weg heett die voor 

(1) Verbr., 24 Februari 1949 ·(A1'1'. J!e1·br.; 
1949, blz. 148; Bull. en PASIC., 1949, I, 164). 
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· cle behoeften -rnn zi)n e;cploUnUe niet 
'!iOlstnat (1). 

(SCHREURS, T, GOUDERS.) 

ARRES'f. 

HliJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll Jannari 1!l50 in hoger beroe11 
gewezen door de Rcchtbank van eerste 
aunleg te Verviers; 

Over het eerste middel : schending van 
de urtikelen 131!J en 1320 van het Bin·
gerlijk W etboek, en van het geloof dut 
aan · het exploot van rechtsingang van 
9 OctDber 1!J.JJl dic~nt gehecht, cloordat het 
bestreden vonnis beslist heeft dat de door 
verweerder ingestelde vordering een be
zitsvordering en geen eigendomsvordering 
was, aang·ezien alleen het herstel van 
het goed in zijn vroegere »taut werd ge
vorderd « zonder dat nit de termen van 
het exploot van rechtsingang kon worden 
afgeleid dat verweertler claardoor de .. er
kenning van !let bestaan ener wettell]ke 
erfllienstbaarheid van overgung over aan
leggers erf eish~ ll, dan wanneer het ex
ploot op het bestaan van een erfdienst
baarheid steunde en uitdrukkelijk om het 
herstel van bedoelde erfdienstbaarheid 
verzocht : 

Overwegende dat verwc~erder in het ex
ploot van rechtsingang er op wees .« dat 
het erf van gedaagcle met een erfcllenst
baarheid van overgang bezwaard is ; dat 
deze erfclienstbaarheid sedert ten minste 
57 jaar bestaat; dat de gedaagde sinds 
enige tijd halsstarrig iedere overgang 
over deze erfdienstbaarheid belet... dat 
deze toestancl nadeel berokkent ... aan tal
rijke personen... en vooral a an verzoe
ker ll ... « dat hij concludeerdc dat aan ge
daagcle zou worden bevolen onverwijld 
bewuste erfdienstbaarheid van overgang 
te herstellen ll ; 

Overwegemle dat, vermits deze be
woordingen cle ene O]J een eigendmm'lvor
dering, de andere op een lJ(~zitsvordering 
passen, het aan !IP rechter over de grond 
behoorde voormeltl exvloot te intervrete
ren; 

Dat zijn met redenen omklede inter
J1l'etatie, welke met de termen van het 
exploot verenigbaar is, souverein is ; 

Over hct tweede midclel : schencling van 
cle artikelen 682, 691 van het Burge1·lijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 4 en 5 

. (1) Raadpl. verbr., 15 November 1928 en 
!JO Juni 1929 (Bull. en PASIC., 1929, I, 22 en 
250), alsmede verbr., 29 November 1945 (A7'7'. 
TleTb1•., 1945, biz. 252; Bull. en PASIC., 1945, 
I, 281). . 

van de wet van 25 Maart 1876, de eerste 
titel inhoudende van het voorafgaand 
boek van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, cloordat het bestreden von
nis, na overeenkomstig artikel 4 van de 
wet van · 25 Maart 1876 aangenomen te 
hebben dat verweercler niet ontvankelijk 
was om een bezitsvordering in te stellen 
tenzij cleze een door verj aring ver
krijgbaar onroerencl recht tot voorwerp 
had, beslist heeft dat het in onclerhavig 
geval cen wettelijke erfdienstbaarheid 

· van overgang ten behoeve van een inge
sloten erf en dienvolgens een voor ver
jaring vathaar zakelijk onroerend recht 
gold, om rellen llat de hoeve van ver
weenler volkomen ingesloten was, of
schoon het anderzijds vaststelt dat die 
hoeve gemakkelijk te bereiken was door 
een buurtweg, «chemin des Clapantes ll 
genaamd, en dat aanlegger aan verweer
der het gebruik van die weg. toestoncl, 
dan wanneer het tegenstrijdig is - het
geen gelijkstaat met het ontbreken van 
de bij artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering, - in de motieven te
zelfclertijd te verldaren dat een erf vol
komen ingesloten is en dat het toch toe
gankelijk is, dan wanneer, luidens arti
kel 682 van het Burgerlijk Wetboek, er 
geen insluiting bestaat waar een toegang 
tot de opEjnb::~·e weg besta.at; clan wall:neer 
ten slotte\ blJ ontstentems van een mge
sloten erf ten behoeve waarvan een wette
lijke erfdienstbaarheicl van overgang kon 
worden gevestigd, de door verweerder ge
vordercle erfclienstbaarheid niet voortdu
rend zijnde, niet door verjaring kon wor
den verkregen noch bijgevolg ten gTond
slag van een bezitsvorclering clienen kon, 
en clan wanneer de door verweercler inge
stelcle vordering· cleswege niet ontvanke
lijk was : 

Overwegende dat .het vonnis vaststelt 
dat verweerders hoeve volkomen ingeslo
ten is; flat zij gelegen is op een erf clat 
enkel door een buurtweg, C( chemin des 
Clapantes ll genaamd, te bereiken is, maar 
dat die in aanleggers weide ternauwer
nood afgetekende weg door een ravijn 
loovt waurin het van de aanpalende gron
clen afvloeiencle water natuurlijkerwijze 
samenstroomt; 

Ov.erwegende dat nit deze vaststellin
gen onclnbbelzinnig blijkt dat de (( chemin 
des Clapantes ll niet Voor de behoeften 
van verweerclen: exploitatie volstaat; dat 
clerhalve het vonnis, door in weerwil van 
het bestaan van die weg te beslissen dat 
verweerders hoeve ingesloten was, geen 
tegenstrijdiglleid inhoudt en artikel 682 
van llet Burgerlijk Wetboek niet schendt; 

Waaruit volgt dat het middel niet ge
groncl is· 

Om di~ redenen, verwervt de voorzie
ning; veroordeelt aanleg·ger tot cle kosten 
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en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder 0 

23 October 1952. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. 
Verslauuever, H. de Olippele. - Gel-ljlc
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter,, H. Struye. 

1" KAMER. - 23 October 1952 
INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. BE-

DRIJFSBELAS'l'ING. - JNVORDERING. - EJOH'l'
GENOTEN. - AANSLAG 1'EN LASI'E VAN DE MAN. 
- lNVORDERING OP DE GOEDEREN VAN DE 
VROUW.- NIET AFHANKELIJK VAN DE VOOR
WAAUDE DA1' DE VROUW EVENEENS llEDRIJFS
INKOMSTEN HEEFT. 

Volgens acrtilcel 35, paragraaf 2, alinen 2, 
van de snmengeschnlcelde wetten betref
fende de ·inlcom8tenbelnstin(fen, mn(f de 
invm·derinu vnn de bedrijfsbelnstinu, 
gevestirtd ten laste vnn de num, op de 
door die bepal-in(f n·iet ·witgezonderde 
(foede1·en vun de v1·ou·w ·wo·rden ve1·
vol(fd, zeljs in _qeval, bi:i ontstentenis 
van eigen bedrijfsinlcomsten vnn de 
vrouw, de annslnu in feite slechts de 
berlrijfsinlcomsten van de ma.n t1·ejt (1). 

(ONTVANGEH VAN DE REOHT.~'l'HEEKSE 
RELAS1'INGEN TE CHARLEROI, T. llERAIX.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 October 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artilrel 35 van de samengeschakelde ~et-

(1) Raadpleeg het verslag van de Commissie 
van financien en van begroting van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers over het wetsont
werp dat de wet van 20 Augustus 194-7 is ge
worden (Parl. Besch., zittijd 1946-1947, n' 407, 
biz. 24 en 25). 

De draagwijdte van alinea's 2 en 3 van arti
kel 35, paragraaf 2, van de bij besluit van de 
Regent van 15 J anuari 1948 samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen 
schijnt als volgt te mogen worden omsch';e-
ven : 

a) De aanslag gevestigd op de bedrijfsin
komsten van de man, waarmede deze van de 
vrouw, indien zij er heeft, worden samenge
voegd, kan in principe op de goederen van de 
vrouw worden ingevorderd, well< ook het door 
de echtgenoten aangenomen ·huwelijksvermo
genstelsel zij ; 

b) Bij afwijking van voorgaande alinea, 
staat de vrouw, op zekere van haar goederen, 

ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
zoals het gewijzigd werd bi.i artikel l1 
van de wet van 20 Augustus 1947 tot wij
ziging van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 12 September 1936, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
aangezien de litigieuze aanslag aileen ten 
name van lle man van verweerster geves
tigd was, de ontvanger niet het recht had 
om de invordering van de belasting op de 
goederen van de echtgenote te vervolgen, 
om reden dat 'de wet deze invordering en
kel voorziet in geval de inkomsten der 
echtgenoten werkelijk samengevoegd wor
den, welke omstandigheid ten deze niet 
zou aanwezig zijn, llan wanm,er vermits 
artikel 35, paragraaf 2, bepaalt dat debe
clrijfsinkomsten van de man en rUe van 
de vrouw moeten worden samengevoegd, 
deze samenvoeging plaats heeft, ook al 
geeft de vrouw geen inkomsten aan, met 
dien verstande dat de maatregelen tot 
vrijwaring van haar patrimonium in het 
slotgedeelte van de tweecle alimia van 
voormelde paragraaf 2 nacler zijn om
scllreven : 

Overwegende llat, volgens de vaststel
lingen van de rechter over de grond, de 
ontvanger van de directe belastingen te 
Charleroi een beslag onder clerclen in han
rlen van de (( Banque de la Societe Gene
rule Jl te Charleroi lleeft doen leggen op de 
sommen welke die bank nan dame De
baix, eerste verweerster, versclmldigd 
was, zulks ten eimle de invorclering van 
de aanslag van 28.732 fl'. te verzekeren, 
welke de echtgenoot van voornoemde dame 
Debaix, de heE'r '.rhibaut, weg·0ns bedrijfs
belasting, aanvullende personele belasting 
en nationale crisisbelasting voor de jaren 
1942 tot 1946 schuldig was; dat 'l'hibaut 
intlerdaad schnldenaar was ten belope 

niet in voor de wegens de bedrijfsinkomsten 
van de man verschuldigde belasting. Die. goe
deren zijn deze waarvan zij !aat blijken hetzij 
dat zij ze v66r !mar huwelijk bezat, hetzij 
dat bedoelde goederen of de gelden waarmede 
deze goederen werden aangeschaft voortkomen 
van een erfenis, van een schending uitgaande 
van andere personen dan haar echtgenoot of 
van haar eigen inkomsten ; 

c) Wanneer de ene en de andere van de 
echtgenoten bedrijfsinkoinsten hebben, staat 
de vrouw in voor het belastingaandeel in ver
band met haar eigen bedrijfsinkomsten en, op 
haar niet onder b uitgesloten goederen, voor 
het belastingaandeel in verb and met . de be
drijfsinkomsten van haar man; 

d) Indien de gehuwde vrouw aileen bedrijfs
inkomsten heeft., kan de invordering van de 
a an slag. op a! haar goederen, zowel als op 'deze 
van de man en op de goederen van de ge
m~enschap, vervolgd · worden. 
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van de 28.732 frank waarvan de invorde
ring werd vervolgd; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
waarvan het de motieven heeft overgeno
men, geweigerd heeft clit beslag geldig te 
verklaren, door te steunen op artikel 35, 
paragraaf 2, van de samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, zoals het bij artikel 11 va:n ?-e wet 
van 20 Augustus 1917 wenl gew1jz1gd; 

Overwegende dat, volgens de eerste 
alinea van deze bepaling; de bedrijfsin
komsten van de man en die van de vrouw, 
welk ook het aangenomen huwelijksver
mogensstelsel weze, samengevoegd wor!len, 
en de aanslag ten name van het gezim:
hoofd gevestigd wordt : dat cle invorde
ring van cle ten laste van de echtgenoot, 
overeenkomstig cUe eerste alinea, gPves
tigde bela-sting· op al de roerencle of on
roerende goetlerPn van !le vrouw mag 
vervolgcl worden; dat dit verhaal op de 
goederen van de vrouw niet kan worden 
11itgeoefend wanneer deze er van laat blij
ken dat zij deze goederen v66r haar hn
welijk beznt of dat bedoelde goederen 
of de gdden waarmede deze goederPn 
werden aangeschaft van een erfenis, van 
een scllenking· uitgaande van andere pPl'
sonen clan llaar echtgenoot, ofwel Tan 
haar eigen inkomsten voortkomen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
:nit voormelcl artikel 35, paragraaf 2, 
heeft afgeleid dat de invordering van de 
belasting enkel op de goeclCren van de 
vrouw kon worden vervolgd in ge
val er werkelijk een samen'\•oeging van 
de bedrijfsinkomsten van de vrouw met 
die van de mun ter vaststelling van 
de belasting plaats had, en erop heeft ge
wezen clat zodanige werkelijke samenvoe
ging in · onderha vig geval niet tot stand 
is o·ekomen. 
Overweg·e~de clat indien het b-epaalt dat, 

ter vaststelling vun de bedrijfsbelasting, 
de beclrijfsinkomsten van de vrouw bij <;lie 
van cle man worden gevoegd, artikel 35, 
paragraaf 2, niet vereist dat werkelijke 
samenvoeging worde verricht opdat de 
Staat, schuldeiser van de belasting, de 
roerende en onroerende goederen van de 
echtgenote van de· belastingplichtige, wel
ke bij deze bepaling niet worden uitge
zonderd, tot zekerheicl hebbe; 

Dat de tennen cc overeenkomstig voren
staande alinea )) enkel betekenen dat de 
zekerheid door de Staat kan worden in
geroepen met het oog op het invQrderen 
van de ten name van het gezinshoofd 
gevestigde aanslag, rekening houdend, zo 
claartoe grond is, met de inkomsteil der 
vrouw; 

Overwegende dat niet is in te zien om 
welke redenen voor het verhaal van de 
Staat een verschillend stelsel zou dienen 

te worden aangenomen, naargelang de 
echtgenote wel of geen beclrijfsinkomsten 
had welke bij die van het gezinshoofd 
zijn gevoegd geweest; 

-Dat het oogmerk van de wetgever ge
weest is, door de bij de wet van 20 Au
gustus 1947 ingevoerde wijzig·ing, een veel
vuldig vastgestelde wetsontduiking tegen 
te gaan die erin bestoncl clat de man, schul
denaar van de belastingen, onder de naam 
zijner vrouw goederen aankocht en zo
doende de invordering van de aan de fis
cus verschuldigde sommen verhinderde; 

- Overwegende dat het gevaar voor wets
ontduiking, lletwelk de wet van 20 Au
gustus 1947 heeft willen afweren, even
zeer bestaat wanneer er, ter vaststel
ling van de aanslag, geen werkelijke sa
menvoE>ging van de bedrijfsinlwmsten der 
echtgenoten plaats gevonclen heeft, als 
wanncer, nit aanmerking van het feit dat 
de vrouw bE'drijfsinkomsten geniet, er een 
samenvoeging werd verricht; 

Overwegende dat, door, om .de redenen 
welke J:tet opgeeft, te weigeren het door 
aanl~?g·gyt' g-r'dane beslag onder derclen 
gelclig· te verklaren, het blestreden arre~t 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 
- Overwegencle dat vermits de aunneming 
nm het eerste midclel de volledige verbre
king ten gevolge heeft, het onderzoek vim 
het tweecle middel geen belang meer op
levert; 

Om die reclenen, dame Debaix machti
gend om in rechten op te ti'eden; ver
breekt het bestreclen arrest; beveelt dat 
onderha vig arrest zal worden overgeschre
ven in d!' registers van het Hof van be
roep te Brussel en da t melding er van zal 
gemaakt worden op de kant vun het ver
nietigd arrest; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik ; ''eroordeelt ver
weerster tot de kosten. 

23 October 1952. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slarr.17ever, H. Piret. - Gelijlclnicle-nde 
co-nclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt, eerste advocaat-generaul. - Plei
tn·, H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 23 October 1952 
HUUROVEREENKOMST. _:_ LANDPACHT~ 

- GOEDEREN DIE AFGESCHEIDEN AAN YER
SCHILLENDE ElGENAARS TOEBEHOREN. - GOE
DEREN DIE EEN GEHEEL· VORMEN WELKE AF'
ZONDERLI,JIC NIET VOOR EEN NU1'TIGE BEBOU
WING VATBAAR ZIJN. - 0NDEELBARE VERBIN
TENIS VAN DE VKRPACH1'ERS OM HET GENO'I' 
1'E VERSCHAFFEK. - 0PZEGGING MAAR -DOOR 
ZEKERE ONma{ HEN GEGEVEN. - GEEN DOOR 
DE ANDERE. VERLEEl\'DE LASTGEYING. - 0PZEG
GING DIE GEEN ElNDE AAN DE PACHT STELT.-
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Wanneer landeigendommen, wellce afge
saheiden nan versahillende eigenaars 
toebehoren, een {}eheel vormen en af
_zonderUjk niet ·voo1· een nuttige bebou
wing vatbaa1· zijn, en wellce in paaht 
we·rden gegeven 1c1·aahtens een aont1·aat 
volgens het·welk de vm·paahters rle on
deelbare vwrbintenis hadden aangeunan 
nan de paahters het uenot van het ue
heel van de goederen te vcrsahaffen, 
stelt de optzegging nan de paahte1· ge
geven doo1· zelcere van fle ·verz;a.ahters, 
zonflm· dat httn flom· cle an£le1·e ver
pnahters lastgeving werfl ve1·leend en 
zoncler flat z·ij als lasthebbers van die 
anclere zijn opgetrefZen, ueen ei·nd-e aan 
de paaht (1). 

(DEVAHIVE, '1'. MA'fHlEU-LACASSE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 16 .Tuni 1950 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te :Marche-en-Famenne; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1101, 1102, 1217, 1218, 1222, 
1223, 1224, 1709, 1730 tot 1738 van het 
Burgerlijk Wetboek, 6, 7 en 8 van de wet 
van 7 Maart 1929, welke de artikelen 1774, 
1775 en 1776 van het Burgerlijk Wetboek 
vormen, 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreden vonnis, ofschoon het erkent 
<< dat cle verpachters, eigenaars nm ver
scheidene percelen, door. de litigieuze hoe
ve in 1939 te verpachten, een ondeelbare 
verbintenis hebben aangegaan ll, desniet
temin beslist dat de verpachters gezamen
lijk dienen op te treden om op geldige 
wijze de opzegging aan de pachters te be
tekenen en dientengevolge het beroepen 
vonnis te niet doet, waa<rbij de aan ver
weerders door slechts drie van de vi.if 
aanleggers gedane opzegging geldig werd 
verklaard, dan wamieer tle ondeelbaar
heid van de verbintenis om liet genot van 
de zaak te verschaffen nootlzakelijk de 

. ondeelbaarheid insluit van liet daarmede 
gepaard gaande recht _van iedere der ver
pachters 011 de bij overeenkomst of bij 
de wet vastgestelde termi.in van de ver
pachting de terugg'ave van de Yollerlige 
zaak te eisen, en dan, wanneer bijgevolg, 
vermits zi.i zich niet tot .hun aandeel ai
leen kan beperken, de opzegging aan ver
weerders· door drie der aanleggers bete
kend om de wettelijke termijn van twee 
jaar te doen ingaan .waarna de venmcll-

(1) Vergel. verbr., 17 Mei 1951 (A1T. T'erb•·., 
1951, biz. 536; Bull. en PASIC., 1951, I, 627), 
gewezen in een geval waarin bet verhuurde 
goed aan verschillende medeeiyenam·s toe be· 
hoorde. 

ting ten einde moes_t nemen, en om zo de 
teruggave van de hoeve te bekomen, zich 
noodzakeli.ik over de. gehele zaak uitstrekt 
en even zo goed als de verbintenis zelve 
ondeelbaar is; doordat bet bestreden von
nis, door te laten gelden dat << de ondeel
baarheid der \'erbintenis (van aanleggers 
in verbrelting), belet dat ieder van hen 
voor zijn eigen aa:ndeel opzegging zou ge
ven )l, zonder echter te erkennen dat de 
door drie hunner betekende opzegging de 
door deze omleelbaarheid zelve gevergde 
uitgebreidhei<l en doeltreffendheid heeft, 
de in het mi<l!lel aangeduide wetsbepalin
g-en geschondlm heeft : 

Overwegende dat, naar het bestreden 
Yonnis vaststl'lt, de gebroeders Auguste, 
.Joseph, Jule~ en Emile Devahive, bij een 
zelftle in 1939 verleden akte, verscheidene 
percelen gronrl met gebouwen, welke hun 
afgescheiden toebehoorden, aan verweer
ders in pac!1t hebben gegeven; 

Overwegemle flat, de bepaling van de 
paclltakte ontledend, de rechter over 
de grond erop wijst dat de verpach
ters zicll ondeelbaar ertoe hadden verbon-

, <len aan de }Jachters het genot te ver
' schaffen van bet geheel der percelen, wel
ke afzonderlijk niet voor een lonende lle
bonwing vatbaar waren; 

Overwegende dat, ingevolge het over
' lijden van Auguste Devahive in 1944, de 
· te zijnen opzichte nit de pacht van 1939 
voortvloeiende rechten en verbintenissen 
overgegaan zijn op de erfgenamen van 
voornoemde Auguste Devahive, die niet 
dezelfde personen waren als de andere 
ondertekenaaars van de pachtakte van 

'1939; ' 

Overwegende clat op 16 September 1947 
llrie der eigenaars van de in pacht gege
ven percelen ann venveerder in verbre
king een opzegging hebben doen beteke
nen, ten eimle de exploitatie van de goe
deren aan ec;n lid van hun familie over 
te dragen ; · 

0Yerwegende dat bet bestreden vonnis 
beslist dat _ de alzo betekende opzegging 
niet geldig is, omdat zodanige opzegging, 

' om nitwerking te hebben, Ynn aile ver
IJll cllters !Jehoort nit te gaan; 

Overwegemle dat, volgens de stelling 
der voorziening, de ondeelbaarheid van 
de verbintenis van de verpachters om bet 
genot cler verpachte goederen te verschaf
fen, als noochmkelijk gevolg zou hebben 
het recht van elke der verpachters om 
mits de bij de wet gestelde termijn na te 
komen indiYidueel een einde aan de ver
pachting te stellen; 

Overwegende , oat geen van de in het 
middel aangeduide wetteksten bepaalt dat 
met de ondeelbaarheid van de verbintenis 
der verpachters noodzakelijk het recht 
van elk lmnner om de _gesloten overeen-
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komst te verbreken dient gepaard te 
gaan; 

Dat de onder de verpachters bestaande 
passieve ondeelbaarheid, ten aanzien van 
hun verbintenis om het genot van de goe
deren te verschaffen, niet insluit dat elk 
of versclleidenen onder hen het recht zou
den hebben om aan de gesloten overeen
komst een einde te stellen; 

Dat de· recllter over de grond er niet 
op wijst dat de verpachters elkander un
derling lastgeving zouden hebben verleend 
om aan bedoelde verpachting een einde te 
stellen, noch overigens dat de verpach
ters, die de opzegging betekend llebben, 
als lasthebers der anderen zouden opge
treden zijn ; 

Overwegende dat het middel dus niet 
kan worden aangeno;men; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorneelt aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verwePrders. 

23 October 1952. - 1e kamer. - Vo01·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Versln[J{fCVer, H. Piret. - Gelijlclu.Ulende 
concl·usie, H. Haoul Hayoit cle Termi
court, eerste advocaat-generaal. -· Plei
ters, HH. Van Ryn en Simont. 

le KAMER. - 23 October 1952 

1° VOORZIENlNG IN VERBREKING.-
TEUMIJN. BURGERLIJKE ZAKEi\'. 
VOORZIENii\'G INGES'l'ELD MEER DAN DRIE 

VOLLE ·MAANIH;N NA DE BE'l'EKENING VAN DE 
BES'l'REDEN BESLISSlNG. - OP 'l'EGENSPRAAK 

GEWEZEN EN DEFINI'l'IEVE BESLISSING. 
VOORZlENlNG TE LAA'l' INGES'l'ELD. 

2° VOORZilDNING IN VERBREKING.
RURGERLI.JKE ZAKEN. - ARRES'l' IJA'l' AAN

LEGGERS HOOFDVORDERING AFWIJS'l' EN ZI.JN 
VORDERING TOT BJNDENDV~~RKLARING VAN HET 
ARREST ZONDER YOORWEHP VERKLAAHT. -
VE!tWERPING VAN DE VOOHZU:NIIiG TEGEN HE'l' 
EERS'l'E DlSPOSITIEF. - VOORZlENING 'l'EGEN 

HE'l' 'l'WEEDE DISPOSI'J'IEF ZONDER VOOHWERP. 

1 o In 11!/.r{fe·rlijke zaken is te laa.t i.n.qe
stelrl de vorwzien:in.tJ die ter .wrijfie ·we·rd 
nee1·gelegrl rneer dan rZr·ie volle ma.an
den te 'l'elwnen •!Jan rle· da_q waa·rop de 
op te,qensp·raalc {fewezen en definit-ieve 
beslissin{f aa.n 'de aanlermer we·rd- bete
kend (1). 

2° Wannee1· rle a.anleg!}e·r -in ve·rbrelc-in_q 
z-ich heeft ·voo·rzien teuen een nrrest dat 
.z-ijn hoofrl,vm·der·-tn,q afwijst en, rZienten
gevolge, z-tjn vorderin,q tot bindend ver-

(1) Verbr., 28 Maart 1952 (Arr·. Ver·br., 1952, 
blz. 421; B1tll. en PASIC., 1952, I, 487). 

klar··ing van het n1o.rest zonder voo1·werp 
heeft ·ve1'1claar·d, maalct de 1jeTwer·ping 
vnn de te{fen het ee1·ste llisposit-lef ue-
1'ichte voorz·iening de tegen het tweede 
d·ispositief in.qestelde vom·z·ienin,q zon
d.e·r ·voorwcrp (~) . 

(THIU.ION, '1'. DOYEN EN EVRARD.) 

ARRESl'. 

HE'l' HOF; - Gelet op liet bestreden 
arrest, op 13 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over de grond 'van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen tegen de voorziening 
welke tegen Doyen gericht is : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
op 1 Februari 19i32 ten verzoeke van ver
weerster Doyen a an aanlegster, Sln·ekencle 
met haar persoon, betekend geweest is ; 

Overwegende clat, buiten de gevallen 
waarvoor cloor de wet een kortere termijn 
wordt voorgescllreven, de termijn om in 
burgerlijke zaken voorziening in te stel
len drie vollp rnaanclen bedraagt te re
kenen van ne dag waarop de betekening 
van de op tegenspraak gewezen bestreden 
beslissing aan de persoon of te zijner 
woonplaa ts is verricllt geweest; dat het 
ter griffie van llet Hof Ol) 6 Mei 1952 ne
flergelegde verzoekschrift te laat inge
diend werd en derllalve niet ontvankelijk 
is; 

Over tle voorziening welke tegen Evrard 
gericht is : 

Overweg;encle dat aanlegster Evrard ge· 
llagvanrd heeft ten eincle cle beslissing 
welke op haar vordering tegen Doyen zou 
worden gewezen voor Evrard hinnenn te 
llm·en vm·klaren; 

Overwegen<le clat het dispositief van het 
arrest deze vordering niet gegrond ver
klaart; clat het in kracht van gewijsde 
gegaan is ten gevolge van lle verwerping· 
van de voorziening van aanlegster tegen 
Doyen; 

Dat daa1·uit volgt dat tle tegen Evrard 
ingestelcle voorziening geen voorwerp 
heeft; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroor<leelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerders. 

23 October 1952. - 1e kamer. - Voo-r
zi.tter, H. Louveaux, eerste voorzitter. '
Ver·sla,qgeve·r, H. Sollier. -·Gelijklrtiden
de conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. - Plei-

(2) Vergel. verbr., 11 October 1951 (Ar•·· 
Ver·bo-.,, 1952, blz. 58; B11ll. en PASIC., 1952, 
I. fi:l\ 
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ters, HH. della Faille d'Huysse en Van 
Ryn. 

1" KAMER. - 23 October 1952 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - J\'fiDDEL GES'l"EUND 
OP EEN IN'l"ERPRETA'l"IE VAN DE BES'l'REDEN 
BESLISSING. - DOOR EEN VAS1'S'l'ELLING VAN 
HE'l' ARRES'l' Uf'l'GESLOTEN INTERPRE'l"ATIE. -
:N!IDDEL MIST IN FEITE. 

2° NATUURLIJK KIND. - VORDERING 
TOT UI'l'KERING VAN ONDERHOUD. - VORDE
RING VAN DE MOEDER TOT BETALING VAN DE 
BEVALLINGSKOSTEN. - BEWIJS VAN DE GE
MEENSCHAP. - ERKlcNNING IN EEN BRIEF AF
KOMS'l'IG VAN DE VERWEERDER. - WE'l"TE
LIJK REW!.JS. 

1° Mist feitelijlce gTondsla.q, het middel 
rlat op een interpretatie ·can de best1·e
den besUssing is geste~tnrl, ·wnnnee1· die 
interp1·etatie doo1· een vaststelling 1Jan 
de beslisB'iny is 1titgesloten. 

2° Tot staving van een vonle·rinu tot u.it
ker·bng van onderhou.d, ·voorzien bij ar
tilcel 31Qb van het Bnr.qerli)k Wetboelc, 
en tot betaUng 1Jan de beval/.i,nf!slcosten, 
vom·zien b·ij aTti.lcel 310c van hetzelfcle 
wetboek, maalct. cle erlcenning, in een 
br·ief ·uUrtaanrle van de verwee1·der, het 
tvetteU:i k bewijs uit ·van de _qemeen
selw.p rUe t·nsse·n rle m.oerler en de ve~-
weerdm· heeft bestann (1). (Bnrg. YVet
hoel>:, art. 340/J, 1°.) 

(DEBAT'l'Y, '1". CHAMPAGNE.) 

Al{RICST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeil 
arrest, op 5 Juli 1951 door het Hof yan 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 340b en 340e van 1.et Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
heeft veroordeeld om aan verweerster we
gens bevallingskosten en als uitkering tot 
onderhoud voor haar erkend minderjarig 
kind verscheidene sommen te betalen, 
door enkel, bi.i verwijzing naar de motie
ven van de eerste rechter, hierop te steu
nen dat aanlegger niet ontkent <<met 
verweerster in geslachtelijke gemeen
schap te hebben geleefd gedurende Itet 
wettelijl>: tijdperk der bevruchting en 
dat te dien opzichte de brieven welke de 
partijen hebben uitgewisseld vrijwel ze
kerheid verschaffen ll, dan wanneer de ar
tikelen 340b en 340c van het Burgerlijk 

(1) Verge!. verbr., 18 September 1952 (zie 
boger, biz. 1; B-!!ll. en PAsrc., 1953, I, 1). 

Wetboek de rechter machtigen om aan het 
natuurlijk kind en aan de moeder ervan, 
ten Iaste van de vermoeclelijke vader een 
uitkering tot onderhoud en bevalling~kos
ten toe te kennen, op de dubbele voor
waarcle. ter enerzijde, dat met zekerheid 
zij bewezen clat bedoelde vermoedelijke 
vader gedurende het wettelijk tijdperk 
der benuchting met de moeder in gemeen
schap hebbe geleefcl en, ter andere 
zijde, dat lle,t bewijs 'c1ezer gemeenschap 
blijke, hetzij nit de schriftelijke erken
ning van de vermoedelijke vader, hetzij 
uit de geregelde en algemeen bekende aard 
van die gemeensclrap, hetzij nit de aan
sl~g. op de eerbaarheid, hetzij nit de ver
leldmg van de moeder door huwelijksbe
Iofte, bedrieglijke handelingen of mis
bruik van gezag, dan wanneer geen dezel' 
~·oorwaarclen in het onderhavig geval 
1s vervulcl ; dan wanneer het arrest door 
de briefwisseling tussen beide partijPn 

, in die zin tP interpreteren dat zij vrijwel 
zekerheid verschaft omtrent het plaats 
hebben van de gemeenschap een zekerc 
twijfel Iaat bestaan en het derhalve niet 
vermocht een veroordeling nit te spreken 
welke ter zake zekerheh1 vergt; <lnn 
wanneer bovendien, blijkens de termen 
val?-. het arrest; het bewijs van de geslach
tellJke . gemeenschap niet is gevonden gt'
weest m een aanslag op de eerbaarheicl 
noch in de verleiding van de moeder da1~ 
wanneer, indien het arrest het plaat; heb
ben van geslachtelijke betrekkingen heeft 
Iaten gelden, het niet de geregelde en al
gemeen bekende aard daar·van vastgesteld 
heeft, dan wanneer eindelijk, zo Itet ar
rest vaststelt dat aanlegger << niet out
kent !n gemeenschap te hebben geleefd Jl, 

het met vaststelt dat hij zulks positief en 
schriftelijk heeft erkend, dan wanneer ii). 
elk g·eval het arrest het Hof van verbre
king niet in de mogelijkheid stelt om na 
te gaan of de. uitgesproken veroordeling 
door een der bij de artikelen 340b en 340c 
van het Burgerlijk Wetboek vereiste he
wijzen gereclrtvaardigd wordt; dan wan
neer het arrest altius tPn aanzien van 
artikel 97 van de Grondwet onvoldoende 
met redenen omkleed is : 

Overweg·ende dat het middel het be
streden arrest, waarbij aan verweerster 
bevallingskosten en een uitkering tot on
d<;rhoud voor !mar erkend minderjarig 
kmd worden toegekend, verwijt zijn be
slissing niet wettelijk met redi:men te 
h~~b.en omkleed waar het enkel, bij ver
WIJzmg naar de motieven van de eerste 
rechter, hierop steunt dat aanlegger « niet 
ontkent in geslachtelijke gemeenschap te 
h_~bben geleefd gedurende het wettelijk 
t!Jdperk van de bevruchting en dat te dien 
O]Jzichte de brieven welke de, partijen 
hebben uitgewisseld vrijwel zekerl!eid 
verschaffen ll ; 
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Overwegende evenwel, enerzijds, dat het 
arrest daarenboven vaststelt dat verweer
ster het bewijs van het bestaan van be
doelde gemeenschap bijgebracht heeft, 
welke vaststelling de in het eerste onder
dee! van het middel voorgestelde inter
pretatie uitsluit; 

Dat anderzijds, de rechter over de 
grond, buiten de in het middel aangehaal
de motieven, doet gelden dat aanlegger, 
in een cloor hem op 15 Augustus 1946 
aan verweerster getichte brief, deze er in 
nauwelijks bedekte bewoordingen toe aan
zette haar vrucht te laten afdrijven; dat 
het arrest zijn dispositief dus wel degelijk 
grondt op een erkenning in akten of ge
schriften uitgaande van verweercler; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist 

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

23 October 1!152. - 1° kamer. - Voor
zitter·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever·, H. Fettweis. - Gelijlclui
denae conclu.sie, II. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Struye en Ansiaux. 

2" KAMER. - 27 October 1952 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
EJPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - 1\IIID
Dl~L AFGELEID HIERUI'l' DAT 'l'OT DE VERDEDI
GING DIENSTIG!~ STUKKEN AAN DE RECHTER 
NIE'l' ONDERWORPEN WERDEN. - 1\IIIDDEL 
VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HE'l' HOF YOOR
.GES'l'l%D. - 0NONTVAl\'KELIJKHEID. 

De aanlermer aie z·ich tcrJen een betref
fende ae epm·aUe inzalce b7tryertrottw 
gewezen beslis8'ing heeft voor·z'ien, is 
niet ontvanlcelij lc om voor· fle eerste 
mnal v66T het H of staande te hortden 
aat tot zi.in verdedilJi.ng aienst-ige stu.Tr.
ken aan ae mc'hter over ae g·roncl niet 
oncler·wor·pen werden (1). 

(VAN LIEDEKERICE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeil 
arrest, op 14 Juli 1950 door !let Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig midclel, schending van de 
rechten cler verclec1iging, cloorclat ten laste 

(1) Vergel. verbr., 27 Februari 1950 (ArT. 
Verbr., 1950, blz. 4·21; B1tll. en PAsrc., 1950, 
I, 449). 

van aanlegger, die van 31 Juli 1945 af uit 
zijn ambt ontzet was geweest bij een be
slissing van de Bestendige Deputatie van 
Brabant waartegen hij hoger beroep had 
ingesteld, I deze beslissing bij ministerieel 
besluit va:n 9 Februari 1946 wercl gehand
haafd, dan wanneer een gerechtelijk on
derzoek, dat door een bevel van niet-ver
volging van 3 September 1945 werd afge
sloten, steeds hangende was, zulks zonder 
dat hij, niettegenstaande de in voormeld 
besluit vervatte vermeldingen, zijn ver
weermiclclelen heeft kunnen voordragen, 
en doordat, clan wanneer in de loop van 
het onderzoek van de zaak v66r de recht
bank van eerste aanleg, deze aan het 
openbaar ministerie had opgeclragen be
paalde documenten bij het dossier t~ voe
gen welke op !let auclitoraat-generaal be
rustten, en waaruit bleek dat aanlegger 
in December 1944 uit het V. N. V. ontslag 
had genomen, geen clocument van die 
aard in het dossier voorkwam toen hij 
boger beroep instelde : 

Overwegende clat aanlegger niet ont
vankelijk is om, voor de eerste maal, 
v66r het Hof staande te houden dat tot 
zijn verdecliging dienstige stukken aan 
de recllter over de grond niet onderwor
pen werden ; 

Dat het midllel voor !let overig·e slechts 
feitelijke Qeschouwingen inroept tot Wel
ker beoordeling het Hof niet bevoegd is; 

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

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

27 October 1952. - 2e kamer. - Voor
zitte'r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaygever, H. Bayot. - Geli.fkl7ticlende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

1° VERKEER. - BES'fUREN VAN EEN YOER
'l'UIG OP DE OPENBARE WEG.- VERVALLENVER
RLARING YOOR EEN BEPAALDE DUUll 'fEN Tl'l'EL 
YAN STRAF UI'l'GE8PROKEN. - GEBRUIK VAN 
TIE'f VOERTUIG liA VIGRS'fTII.J:KING VAN DE 
'fERMIJN GEREKEND VANAF DE DAG WAAROP 
DE BESLlSSING, DIE DE VERVALLEN\'ERKLARING 
UI'fSPREEKT, .KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT 
VERICREGEN. - GEEN l\USDRIJF. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - FEI'f DAT GEEN MISDRIJ~' 
UITMAAKT. - VERBREKING ZONDE!l VERWI.T
ZING. 
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deeld tot rle stnLf vwn vervallen·verkla
ring v((,n het ·recht .oed·urende twee 
m(/,((,nden een voe'l'tu.-ig te sturen, op de 
openb((,Te weg een voertnig stuurt meer 
dctn twee mnnnrlen nn de dng wam·op 
de beslissing, die. de ver.vnllenverlcla-

. r·ing heejt 1/.itgesproken, lcTacht van ge
wijsde heejt vei'ki'C(ten, zelfs indien die 
twee m((,nnden 1viet ziin verstTelcen se
dert de da.rJ waamp de ve1·vallenverlcla-
1'in(J op de identUe-itslcaa1·t van de ver
oordeelde werd ve1·meld (1). (Wet van 
1 Augustus 1924, art. 2.) 

2o Wanneer de beslissing van veroorde
ling op de zmblieke vordeTin,q wordt 
verbrolcen omrlat het ten laste gelegd 
jeit geen skafbant· misdrijf kan ·u.itma
Jcen, geschi.erlt de vm·IJTelcing zondei' 
venvijzin[l (2). 

(YAN GOE'l'HE~L) 

ATITIEST, 

IIET HOF; - Gelet ov het bestreden 
vonnis, op 29 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Antwerpen; 

Overwegende dat aanlegger zich aileen 
tegen het bestreden vonnis !Jeeft voorzien, 
in zover clit laatste hem .wegens de be
tichting A heeft veroordeeld; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1899, 
gewijzigd door de wet van 1 Augustus 
1924, doon1at het bestrcden vonnis aan
legger tot een boete van 1.000 frank ver
oordeeld heeft en hem van het recht een 
voertuig of een luchtschip te besturen of 
een rijdier te begeleiden gedurende een 
termijn va.n twee maanden, vervallen 
heeft verklanrd, omdat hij (betichting .A) 
te Borgerhout, op 10 October· 1951, een 
autorijtuig had gevoerd, spijts de op 
10 .Juli 1951 door de Oorrectionele Recht
bank te Antwerpen uitgesproken veroor
deling, wnarbij f,lanlegger voor een ter
mijn van twee maanden van het recht 
een voertuig te sturen vervallen verklaard 
werd, en omdat die vervallenverklaring 
een aanvimg IJeeft genomen op 4 Septem
ber 1951, datum waarop deze veroordeling 
op de identiteitskaart van aanlegger ver
meld werd, dan wanneer gezegde verval
lenverklaring aanvang genomen had op · 
21 Juli 1951; dag waarop voormeld von
nis in kracht van gewijsde was gegaan, 
'zoclat zij op 10 October 1951 niet meer be
stond, en voormelcle wetsbepaling clus niet 
toepasselijk was : 

Overwegencle dat de vervallenverkla-

(1) Verbr., 18 Februari .1952 (Ai-1·. Verbr., 
1952, biz. 309: Bull. en PAsrc., .1952, 'I, 357). 

(2) Verbr., 11 en 18 Juni 1951 (Ar1·. Ye>·b1'., 

ring van het recht om een voertuig te stu
ren, voorzien bij artikel 2 van de wet van 
1 Augustus 1924, een straf uitmaakt, die 
aanvang neemt zodra het vonnis, dat ze 
uitspreekt, kracht van gewijsde heeft ver
kregen; 

Dat het middel dus gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis, doch enkel in zover bet aan
legger wegens de betichting A veroor
deeld heeft; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen 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, zegt dat 
er geen aanleiding is tot verwijzing. 

27 October 1952. - 2° kamer. - Voor
zittei·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. De Bersaques. - Gr:Uj-Jc
luidende concl!tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
PleiteT, H. Deyne (van de Balie te Ant
werpen). 

2" KAMER. - 27 October 1952 

1° BEJVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - AANSLAG VAN DE EERRAAR
HEID MI•;'l' !lEWELD OF lllcDREIOIN!lEN !lE
PLEE!lD. - MILl'fAIR MET ONBEPAALD VERLOF. 
- BEVOEGDHEIO VAN DE OEWONE TI!WHTBAN
KEN. 

2° RIDGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESOHIKKING VAN mmrc
VOEODHEID VAN m; RAADKAlllER. - GEOROND 
IUEROP OAT 01' HET OGENBLIK VAN DE FEI'l'EN 
DE VERDAOHTE MILI'fAIR IN AO'I'IE·VE DIENST 
WAS. - VONNIS VAN ONBEVOEODHEID VAN 
DE KHI.JGSRAAD. - GEOROND HIETIOP DAT DE 
\'ImDAOH'l'E OP HET OGENBLIK VAN DE FEl
TEN MILITAIR ME'l' ONREPAALD VERLOF WAS.
IN KRAOH'f VAN OEWI,TSDE OE!lANE BESLISSIN
GEN. - HEGELING VAN REOHTSGEBIED, 

1° De militair met onbepaald ve1·lo! die 
een aannmding 1Jan de eerbaarheid met 
geweld of bedreigin,qen pleegt, moet 
do01· de gewone i'echtb((,nlcen gevonnist 
wo1·den. (Wet van 15 Juni 1899, art. 4.) 

2o E1· is aanleiding tot Tegeling van 
rechtsgebied wanneer, nadat de Taadlca
mer door een in lcTacht van gewijsde 
gegane beschikking zich onbevoegd heejt 
vei'lclaanJ, om reden dat de verdachte 
op het ogenblik van de feiten militair 
in actieve dienst was, de Jcri,igsraad op 
zijn bmtrt, door een in lcracht van ge-

195,, biz. 597 en ·618; Bull . . en PAsrc., 1951, I, 
692 en 7l5) en 7 April 1952 (ArT. T'nb•·., 1952, 
biz. 440; Bull..en PAine., 1952, I, 508). 



- 92 

wijscle gegnan vonnis, zieh onbevoegd 
verlclaart orn t·eden dat de verdaehte 
op het ogenbUk van de feiten met onbe
paalrZ ve'l'lof ·was (1) . 

(KRI,JGSAUDI'l'EUR 'l'E LUIK, '1'. 'l'IIYS.) 

ARRES'l'.' 

HE'L' HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
28 Mei 1952 ingecliend door de Krijgsau
diteur bij de bestendige krijgsraad van 
de provincH\n Luik, Limburg, Luxem
burg en Namen; 

Overwegende dat, op vordering van de 
procureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Tongeren, de onder
zoeksrechter aldaar een onderzoek ten 
laste van Hendrik-.Toseph Thys, werk
man, geboren te Zutendaal, op 13 Septem
ber 1927, wonende te Zutendaal, Gewaai, 
4, heeft ingesteld nit hoofde van te Zn
tendaal, in de loop van het jaar 1950, 
doch v66r 15 November, op verscheidene 
stonclen een aanrancling op de eerbaarheid 
gepleeg<l te hebben op de persoon van 
Lydia Van der Henst, kind dat op het 
ogenblik van de feiten de volle leeftijd 
van Hi jaar niet had bereikt; 

Overweg·ende dat, op ver·zoek van de 
procm·em· des Konings, de Raadkamer 
der Rechtbank van eerste aanleg te Ton
geren, bij beschikking dd. 24 Februari 
1951, de onderzoeksrecllter ten voordele 
van de krijgsanditenr outlast heeft, om
dat het gebleken was dat, op het ogenblik 
der feiten, Thys militair was; 

Overwegende dat bij een op 2 April 
1952 gewezen vonnis de krijgsraad te 
Lnik zich onbevoegd heeft verklaard om 
van deze feiten en van een betichting van 
openbare aanslag tegen de zeden kennis 
te nemen, daar, volgens het onderzoek 
v66r gezegde raad, Thys geen militair in 
actieve dienst meer was wanneer de fei
ten gepleegd werden ; 

Overwegende dat voormelde beschikking 
en vonnis in kracht van gewijsde zijn ge
gaan en dat zij een negatief geschil van 
rechtsgebied chien ontstaan, dat de gang 
van het gerecht belemmert; 

Dat nit de stnkken van de bundel 
schijnt te blijken dat de feiten zich heb
ben voorgedaan in de loop van de maand 
November 1950, terwijl Thys reeds op 
26 September 1950 met onbepaald verlof 
gesteld was geweest, zodat het militair 
gerecllt onbevoegd was om van de zaak 
kennis te nemen ; · 

(1) Verbr., 8 Januari 1951 (Arr. Vm·br., 
1951, blz. 231; Bull. en PAsrc., 1951, I, 280). 

(2) Verbr., 3 Januari 1949 (Bull. en PAsiC., 
1949, I, 10); 7 April 1952, motieven (Ar1·.-

Om die redenen, het rechtsgebied rege
h~ncl, vernietigt de beschikking van 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren del. 24 Februari 
1951; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ton
geren en uat melding· er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigcle 
beslissing; verwijst de zaak naar de Ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Luik. 

27 October 1952. - 2° kamer. - Voor
zUter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. De Bersaques. - GeUjlclni
dende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Ter
miconrt, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 27 October 1952 

1° BINDIDNDE BEOORDI~LING DOOR 
. DE RECH'L'ER OVJDR DE GROND.

S'l'RAF IN VERHOUDING ME'l' DE ZW AAR'l'E VAN 
HE'l' MISDRJ.JF. - BINilENDE BEOORDELING 
BINNEN DE BIJ DE WE'l' VAS'l'GES'l'J~LDE PERKJ~N. 

2° RECHTBANKEN. - 1'\'l'RAFZAKEN. -
BESLISSING DIE NIE'l' OVEREENS'l'EM'l' ME'l' DE 
RECHTSPRAAK VAN EEN ANDERE KAMER VAN 
DEZELFDE RECH'l'BANK. - GEEN SCHENDING 
VAN AR'l'IKEL 96 VAN DE GRONDWE'l'. - GE
VOLG VAN HE'l' DOOR ARTI'KEL 5 VAN HE'!' 
BURGERLI,JK WE'l'BOEK GEHULDIGD PRINCIPE. 

1° Binne'Y,b de bij de ~vet vastgestelde per
lean, bepaalt lle ·rechter· over de ,qt·ona 
so·ltverein de stra.f wellt;e ·in ·vm·houding 
·is m.et de zwnwrte vwn het rnis!lrijf (2). 

2° H et rnidrLel afyeleid h·ientit !lat cle 
floor de voor.z·iening be8t·reden beslissing 
n-iet rnet de reehtspr·aMc ·van een andeTe 
learner van dezelfde rechtbwnlc overeen
sternt, is vreenul aan wrt-ilcel 96 van de 
Gmnclwet en st'l'ij dig met het door· ar
tilcel 5 van het B·wrge'l'lijlc 1Vetboelc ge
hu.lrUgd princi.pe (3). 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Mei 1952 cloor het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over 11et eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doorclat het 
arrest de redenen niet opgeeft waarom het 

1' erb•·., 1952, biz. 442; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 510). 

(3) Raadpl. verbr., 18 Juni 1951 (A•·•·. 
Ve•·b•·., 1951, blz. 621; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 718). 
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een zware straf toepast, dan wanneer er 
slechts lichte verwondingen toegebracht 
werden en er verzachtende omstandighe
den voorhanden waren : 

Overwegende dat de rechter, binnen de 
bij de wet vastg·estelde perken souverein 
de straf bepaalt welke in verhouding is 
met de zwaarte van het vaststaand ver
klaard misdrijf; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending van 

de rechten der verdediging, doordat het 
dossier van een onderzoek door de politie, 
betreffende de beklaagde en zijn gedrag, 
bij de aan het hof van beroep onderwor
pen procedurestukken is gevoegd geweest, 
zonder dat aanlegger en ·zijn · raadsman 
van dit aanvullend dossier inzage hebben 
kunnen nemen : 

Overwegemle dat in het dossier der 
Techtspleging een omslag berust hetwelk 
« aanvullende inlichtingen » bevat, die op 
27 Maart en 1 April 1952 ten verzoeke van 
de procureur-generaal werden ingewon
nen en die onderscheidenlijk op 28 Maart 
en 2 April 1952 op het parket van het 
hof van beroep toekwamen; 

Dat deze stukken in het dossier zijn ge
bundeld v66r het. exploot, waarbij aan
legger werd gedagvaard om op 21 April 
1!l52 v66r het hof van beroep te verschij
nen; 

Overwegende clat nit geen bewijsgrond 
blijkt dat aanlegger of zijn raadsman niet 
in de mogelijkheid zouden geweest zijn 
om, te bekwamer tijd, van deze stukken 
kennis te nemen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 96 van de· Grondwet, doordat het 
gebrek aan overeenstemming tussen de 
rechtspraak van de vierde kamer van het 
Hof van beroep te Gent en die van de 
andere correctionele kamer, ter zake van 
bestrafling van de inbreuken op de wetge
ving over de dronkenschap en op de arti~ 
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
een gevaar ovleveren voor de openbare 
orde: 

Overwegende clat het opgeworpen be
zwaar vreemd. is aan artikel 96 van de 
Grondwet en strijdig met het door ar
tikel 5 van het Burgerlijk Wetboek ge
huldigd beginsel; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf vari 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. 

27 October 1952. - 2e kamer. - V001'
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·-. 
sla.Q,qever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 
BESCHERMING DER lVIAATSCHAPPI.T 
' TEGEN DE ABNORMALEN (WE'.r 

TO'l') . - TERBESCHIKKINGS1'ELLING VAN DE 
REGERIKG VAN RECIDIVIS'l'EN EN GEWOON1'E

MISDADIGERS. - GEVAL WAARIN DE MAA1'
REGEL DOOR DE WJC'l' NIET IS VOORGESCHRE
VEN. - VERPLICH'l'ING VOOR DE RECH1'ER 

DE BEWEEGREDENEN VAN DE BEVOLEN MAA1'
REGEL 'l'E OMSCHRIJVEN. 

De besl-issing, waarbij bevolen wordt dat 
de veroordeelde ter bcschilclcing vnn de 
1·erJering znl worden qesteld, in een ,qe
val wanrin die rnantregel. door rle wet 
niet is voorqesclweven, moet op concrete 
en nnnwlceuriqe wijze de beweerwede
nen aand1liden wan1·om de rechtm· vnn 
oorrleel is gebrttilc van het hem floo1· de 
wet toegelcend venno{!en te nioeten mn
lcen (1). (Wet van 9 April 1930, ;.u·t. 25 
en 26.) 

(HART.) 

ARRES'l1
, 

HET JIOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, or' 21 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen : schending van artikel 26 van de 
wet van 9 April 1930 tot bescherming der 
maatschappij tegen de abnonnalen en de 
gewoonte-misdadigers, doordat het be
streden arrest de beweegredenen niet om
Rchrijft van de beslissing waarbij aan
legger na afloop van de tegen hem uitge
sproken- straffen voor ee)l termijn van 
tien j aar ter beschikking van de regering 
wordt gesteld : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 26 van de wet van 9 April 1930, in de 
gevallen waarin, zoals in onderhavige 
zaak, het stellen van een recidivist ter 
beschil~:king van de regering niet door 
de wet is voorgeschreven, de beweegrede
nen van die maatregel in de beslissing 
moeten worden omschreven; 

Overwegende dat het arrest enkel ver
wijst naar de bi.i het dossier van de ver
volging gevoegde bundels, welke de 
rechtspleging inhonden betreffende de 
misdrijven die als gronclslag voor de her
haling rnoeten gelden, en waaruit blijkt 
oat betichte een aanhoudende neiging tot 
wetsovertreding vertoont; 

Overwegende dat het artest aldus enkel 
wijst op de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 25 van voormelde wet, doch dat 
het in gebreke blijft aan het voorschrift 
van voormeld artikel 26 te voldoen; 

(1) Verbr., 26 November 1951 (Arr. Verbr., 
1952, blz. 147; Bull. en PAsrc., 1952, I, 164) 
en 5 Mei 1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 561). 
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Waaruit volgt dat, wat betreft de maat
regel van terbeschikkingstelling, het ar
rest niet wettelijk is gerechtvaardigd ; 

Overwegende dat de beslissing waarbij 
aanlegger ter beschikking van de regering 
wordt gesteld en deze waarbij tegen hem 
straffen worden uitgesproken; een ondeel
baar geheel uitmaken, zodat het arrest in 
zijn geheel dient te worden vernietigd; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde besl_issing; 
laat de Staat de kosten ten laste; ver
wijst de zaak naar bet Hof van beroep 
te Gent. 

27 October 1!l52. - 2" kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Belpaire. - Gelijlclnidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 27 October 1952 
VERLATING VAN FAlVIILIE. - VRI.T

WILLIG IN GEBREKE BLI.TVEN VAN DE SCHUL
DENAAR ENER Ul'l'KERING 1'0T ONDERHOUD 
EEN WlNSTGf~VENDE BETREKKING 'l'E ZOE'KEN. 
- ·KAN HlcT BIJ ARTIKEL 3911J'is VAN RET 
STHAFWE'l'IlOEK BETEUGELD VRIJWILLIG IN 
GEBREKE BLI.TVEN UITMAKEN. 

Het feit van de schu.ldenaar van een bij 
een rrerechtelijlce ~titspraak vastgestelde 
uitlcer·ing tot onderhond, zich ervan 
vr·ijwillig te onthou.den een winstge
vende betrelcking te zoelcen, kan het bij 
artilcel 391bis van het Strafwetboel.; be
teugeld vrijwillig in gebreke bli.iven 
uitmalcen (1). 

(DE CHAEMER.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 24 Juni 1952 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de recbten van verdediging, doordat bet 
bestreden arrest de qualificatie van het 
ten laste gelegd feit verbetert en aanvult, 
zonder dat aanlegger in de gelegenheid 
werd gesteld daaromtrent te worden ge
hoord: 

Overwegende dat aanlegger werd ver
volgd om : « veroordeeld geweest zijnde bij 
een arrest van het Hof van beroep te Gent 

(1) Verbr., 10 Maart 1943 (Arr. Verbr., 1943, 
blz. 57; B·ull. en PAsrc., 1943, I, 89); 28 Maart 

dd. 23 Mei 1951, waarin bij berust beeft 
en dat dienvolgens kracht van gewijsde 
bekomen heeft, om arm Martha Stubbe, 
als wettige moeder voor ieder van haar 
kinderen, Christiane, geboren op 18 Fe
bruari 1945, en Roger, geboren op 21 Au
gustus 1946, ten titel van onderhoudsgeld 
de som van 500 frank te betalen, meer 
dan twee maanclen. vrijwillig in gebreke 
te zijn gebleven de termen er van te 
kwijten >>; 

Overwegentlc dat het bestreclen arrest 
de qualificatie van bet ten laste gelegd 
feit verbetert en aanvult door vervanging 
van de woorclen << als wettige moeder >> 
door de woonlen « als natuurlijke moeder, 
wettige voogcles >> en de woorclen « voor 
ieder van haar kinderen » cloor cle woor
clen « voor ieder van haar erkende kinde
r<)n »; 

Overwegencle dat bet zittingblad van 
3 .Juni 1!liJ2 vaststelt clat beklaagde in zijn 
miclclelen van verclecliging werd gehoord 
en ook over de verbetercle qualificatie 
van : « veroorcleelcl geweest zijnde bij een 
arrest van het Hof van beroep te Gent 
del. 23 Mei 1951, waarin hij berust heeft 
en clat clienvolgens kracht van gewijscle 
bekomen heeft, om aan Martha Stubbe, 
als natunrlijkc moerler, wettige voog·cles 
voor ieder van haar erkencle kincleren ... >> 
enz, ... , zoals vc;rcler in cle clagvaarcling 
voorzien; 

Waaruit volgt clat bet miclclel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over het tweelle miclclel : schencling van 
cle artikelen m van de Gronclwet en 391biR 
van het Strafwctboek, doorclat het bestre
clen arrest het vrijwillig karakter van 
het wanbeclrijf van verlating van familie 
geinterpreteercl heeft niet in cle zin van 
weigering van betaling, hoewel men 
daartoe cle gelclmiclclelen heeft, cloch in 
cle zin van nalaten zich een aangepast 
werk te verschaffen om aan geld te gera
ken, zoclat een rechtsgelclige motivering 
ontbreekt : 

Overwegencle dat, v66r het hof van be
roep, aanlegger staancle hielcl clat zijn ont
houcling van betaling het vereist vrijwil
lig kara:kter mist, clewijl bij, bij zijn va
cler werkzaam zijncle, geen loon hoege
naamcl ontvangt en enkel 'maar cle kost, 
kleclij en inwoon geniet; dat hij clerhalve, 
bij gebrek aan geldmiclclelen zich in cle 
onmogelijkheicl bevinclt aan zijn verplich
tingen te volcloen; 

Overwegencle da t het arrest vaststelt : 
« dat zo beklaagcle zich werkelijk in de 
door hem bescbreven toestancl bevinclt, 
hetgeen nochtans mag worclc;n betwijfelcl, 
hij die toestand niet nuttig· kan doen gel-

1949 (Ar1·. Ve•·b•·., 1949, biz. 203; B11ll. en 
P ASIC., 1949, I, 230). 
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den om zrJn onthouding van betaling van 
het vei·schuldigd onderhoudsgeld te recht
vaardigen; dat immers beklaagde 27 jaar 
oud is, een goede gezondheid geniet en 
wei in staat is een winstgevend werk aan 
te vatten, welk hem kan toelaten, niet 
aileen in zijn eigen onderhoud te voor
zien, maar ook de uitkering tot onder
baud, waarin hij verwezen werd, regel
matig uit te voeren )) ; 

Dat het arrest daaruit afieidt : « dat 
met onvergeld te blijven arbeiden, be
klaagde zich vrijwillig in de onmogelijk
heid heeft gesteld zijn verplichtingen na 
te komen en met opzet een toestand ge
schapen en Iaten voortbestaan heeft die 
de strafbepaling van artikel g91bis op 
hem toepasselijk maakt )} ; 

Overwegende dat uit die souvereine be
oordeling volgt dat, zo aanlegger geen 
winstgevende betrekking heeft, hij daar
van slechts door een vrijwillige daad van 
zijnentwege beroofd is; 

Overwegende dat het arrest aldus geen 
van de in het middel aangeduide wetsbe
palingen heeft gescllonden ; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig d<> wet is ; 

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

21 October 1952. - 2e kamer. - Voor
zittQr, H. Wouters, voorzitter. - rer
slagyever, H. Delpaire. - Gelijklttidende 
oonolttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

1° S'l'RAF. - VERANDEBING BI.J GENADEBE
SLUI'l'. - GEEN TERUGWEBKENDE KRACHT 
BEHOUDENS AFWI.JKING DOOR DE WET. 

2° ]]EJRHEJRSTEJL. - STRAFZAKEN. 
PROEFTI.JD. - VERANDERING BI.J GENADEBE
SLUI'l' VAN DE DOOR DE RECH'l'ER UITGESPRO
KEN S'l'lMF IN EEN VOORWAARDELI.JKE STRAF. 
- AANVANG VAN DE PROEFTI,JD. 

1 o Behonclens afwij king clo01· cle wet 
heett rle genade geen tentgwerkende 
Jcmoht (1). 

2° De p1·oejtijd ve·re·ist bij artikel 1, 3°, 
van de wet van 25 April 1896 voor de 

(1) PRINS, Science penale et d1·oit positif, 
blz. 550; NYPELS en SERVAIS, d. I, 2' uitg., 
biz. 387; Repert. prat. du d1·. belge, v' Grace 
et commutation de peines, n' 78; ad vies van 
de Rade van State van 25 Januari 1807, Pasi
nomie, d. XIV, biz. 69. V~rgelijk wet van 

ontvankelijlcheid van de aanvraag tot 
eerherstel, ingediend door een veroor
deelcle wiens niet voorwaardelijlce straf 
bij genadebeslnit in voorwaardelijlce 
straf werd veranderd, neemt sleohts 
aanvang vanaf het genadebeslttit. 

(PROCUBEUR-GENERAAL 'l'E GENT, 
1'. DE WANDEL.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juli 1952 gewezen door de 
Kamer vah inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 1, 1° en go, van de wet van 
25 April 1896 op het eerherstel in straf
zaken, doordat om het eerherstel van ver
weerder uit te spreken, bet bestreden ar
rest de bij voormeld go opgelegde proef
tijd van vijf jaar heeft doen opklimmen 
tot 14 December 1946, datum van de enige 
opgelopen veroordeling tot een niet voor
waardelijke hoofdgevangenisstraf, waar
van de tenuitvoerlegging bij genadebesluit 
van 4 October 1949 gedurende een ter
mijn van drie jaar te rekenen vanaf de 
dag van de veroordeling werd geschorst, 
dan wanneer, verweerder geen nieuwe 
veroordeling opgelopen hebbende geduren
de die termijn van drie jaar, bedoelde 
proeftijd van vijf jaar slechts aan
vang nemen kon op 4 October 1949, datum 
van de genademaatregel, zodat, die proef
tijd niet verstreken zijnde, een van de 
wettelijke vereisten tot eerherstel ont
brak en verweerders aanvraag diende te 
worden verworpen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, wat betreft de hoofdgevangenisstraf 
waartoe verweerder bij vonnis van 14 De
cember 1946 werd veroordeeld, een ko
ninklijk besluit van 4 October 1949 sellar
sing van de tenuitvoerlegging heeft toege
staan gedurende een termi.in van drie 
jaar te rekenen vanaf de dag van de ver
oordeling; 

Overwegende dat, behoudens afwijking 
door de wet, zoals door artikel 4 van de 
wet van 2g December 1907, de gena de 
geen terugwerkende kracht ,heeft; 

Dat de wet van 25 April 1896 niet van 
dit principe afwijkt; 

Overwegende, dienvolgens, dat door te 
beslissen dat, voor de toepassing van ar
tikel 1, go, van de wet van 25 April 1896, 
de verandering, bij genadebesluit, van een 

23 December 1907; zie ook de memorie van 
toelichting en het verslag van de central~ 
commissie van de Kamer van volksvertegen
woordigers betreffende die wet (Pasin., 1907, 
biz. 425). 



door <le rechter uitgesproken straf in een 
voorwaardelijke straf, tot gevolg heeft de 
straf te doen beschonwen als zijnde voor
waarclelijk vanaf <le datum van de ver
oonleling, het arrest voormelde wetsbepa
ling l1eeft geschonden; 

Om die re<lenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in cle registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Kamer van inbe
scllulcligingstelling van het Hof van be
roep te Brussel. 

27 October Hlu2. - zo kamer. - Voor
.zUter, H. 'Vouters, voorzitter. - Ve1·
slag{J6VC1", H. Belpaire. '- Geli.ilcluidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. 

2° KAMER. - 27 October 1952 

BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 
STRAFZAKEN. - GEPAS'l'HEID VAN AANVUL
LENDE ONDERZOJCKSMAA'l'R!CGELEN. 

Gelet op cle 1·eeds inyewonnen betvijsele
rnenten, beom·deelt cle rf;!chte1· ove1· de 
rn·ond sou.ve1·ein in fe-ite de yepctstheicl 
t•an aamvu.llencle onczerzoelGsrnantre_qe
len (1). 

(FEYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Gent g·ewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen .!l7 van de Grondwet en 177 
van het Strafwetboek, en schending dPr 
rechten van ue verdelliging, doordat het 
arrest, op gron!l van onvoldoende motie
ven, de conclusies verwerpt, waarbij aan
legger het hof van beroep 'verzocht de 
1Jehnndeling van de zaak te schorsen en 
het verhoor van clrie bij de conclusies 
aangeduide personen te bevelen, wier ver
klaringen van nard waren om ann het 
enig bewijselPment dat tegen aanlPgger 
bestond; te weten de besclmlcligingen uit
gaam1P van mec1Pbeklaagden, alle waarcle 
en geloofwaarcligheill te ontnemen : 

Overwegende dat aanlegger, bij zijn 
v66r het hof van beroep genomen con-

(1) Verbr., 28 Juni 1950 IA1·r. Fe1·b,.., 1950, 
blz. 675; Bull. en PASIC., 1950, I, 768) ; 25 Sep
tember 1950 (A1"?'. Ye.,./)'1",, 1951, blz. 16; Bull. 
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cl11Sies, staande hield dat de beschuldi
gingen van twee zijner medebeklaagden 
het enig· bewijs uitmaakten dat tegen 
hem kon aangenomen worden, en llet hof 
verzocht om het onderhoren van drie be
paalde versonen te bevelen, wier verkla
ringen, naar aanleggers bewering, van 
aard ware:U voornoemde beschuldigingen 
als onwaar' te doen voorkomen; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
enerzijds steunt op de overweging dat, 
door het onclerzoek en de behandeling der 
zaak v66r het hof, het bewezen is geble
ven dat aanlegger zich schuldig maakte 
aan de hem onder litt. rl en B ten laste 
gelegtle feiten, zoals tloor cle eerste rech
ter aangenomen werd; 

Dat het anest, anc1erzijcls, de conclu
sies op ge1mste wijze beantwoordt waar 
het verklaart dat het aangevraagd ge
tuigenverhoor niet van aard is de vast
Rtaande bewijzen te weerleggen noch de 
toerekenbaarheid der feiten ann aanleg
ger te wijzigen; 

Overwegende dat, buiten de gevallen, 
die zich in onderhavig geval niet voor
doen, waar de wet bij:wndere bewijsmid
clelen oplPgt, <le recllter over de grond 
de waan1e van de voorgebrachte bewijs
elementen, alsook de gepastheid van aan 
vullende onderzoeksmaatregelen souve
rein beoordeelt ; 

Waaruit volgt clat het middel niet kan 
aangenomen ·worden; 

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

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

27 October 1952. - 2° kamer. - Voor
zUte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slayyever, H. Bareel. - GeU,ikZ.Ztidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi 
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 
EPURA'l'IlD INZAKE BURGER'l'ROUW. 

- BESLUl'l'WE'l' VAN 19 SI;PTEMBER 1945. -
BEKLAAGDE YAN EJCN DER IN HOOFDS'l'UK II 
VAN 'l'l'l'EL I VAN BOEK II VAN RET STRAF
WETBOEK VOORZIENE MISDRIJVEN. - V66R 
DE INWERKlNG'l'RJCDING YAN DE WET VAN 
14 JUIU 1948 VERLEENDE VRl.JRPRAAK. -
DESLISSING Dill GEEN TOEPASSING YAN ARTI
KEL 2 OF 3 VAN DE BESLUITWE'l' HEEFT GE
~[AAK'l'. - LA'l'ERE TNSCHRIJVING DOOR DE 
KRIJGSAUDITEUR WTCGENS HETZELFDE. FElT OP 

en PAsrc., 1951, I, 17). Verge!. verbr., 25 Fe
bruari 1952 (Arr. Ye1·b1'., 1952, blz. 330; Bnll. 
en PASIC., 1952, I, 378). 
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DE BIJ AR'l'IKEL 4 VOORZIENE LIJST. - 0N
WE1'l'ELIJKE INSCHRIJVING. 

lVanneet·,· v66-r de inwe;·Jcingt1·ed{n.q van 
de wet van 14 J-uni·19.}8 betrejjende de 
epu;·at-ie in.zalce burgertrolt.w, de Jc·rijgs
raad, rloo;· een in lcracht van gewijsde 
gegaan vonnis, om een andere ;·eden dan 
de ve;·jaPinrJ vnn de p·ublielce vo;·derin,q 
een besUssing van m·i.jsprnnk heett ·ver
leend ten voordele van een belclaagde 
van een der ·in hoofdstu.lc II ·van t'itel I 
van boelc II van het Stra.fwetboelc voo;·
ziene -misclr-ijven, en ni.et van oordeel 
is geweest toepnssing te moeten m.nlcen 
van a.Ttikelen 2 of B van de besl·1utwet 
van 19 Septernlu3r 1915 lietrejjende de 
epw·atie in.czake lmrgertronw, liehoort 
het de lc'J'ijgsnwl·item· n·iet meer die per-
8oon op de lii) (Wt-ikel 4 vnn die beslwit

. wet voorz·iene Ujst in te sclwi,iven uJe
gens het fe-it clat tot de vri,ispma.Jc ann
ZC'irling gaf (I). 

( OUVELIEH,) 

ARREST. 

RET HOF; ---;- Gelet op llet bestreden 
arrest, op 22 September 1948 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig miclclel : scllending van 
cle artikelen 2, 4 en 7 van fle besluitwet 
van 19 September 1945, cloordat hct be
streden arrest eisers naam voor een ter
mijn van twintig jaar op de li.ist. vo~r
zien bij artikel 4 van voormelcle beslmt
wet behouclen !weft, wegens zijn liclmaat
schap van V. N. V. seclert eincle 19~0 
tot September 1944, dan wanneer een m 
kracht van gewijsde gegaan vonnis van 
cle krijgsraacl te Brugg·e, del. 22 .Tanuari 
1947 hem nijgesproken hacl van de 
beti~llting van inbreuk op artikel 118bis 
van llet Stmfwetboek, wegens, namelijk, 
lidmaatschap van het V. N. V. tussen 
November 1940 en September 1944, zonder, 
overeenkomstig artikel 7 van de besluit
wet van Hl September Hlc!G ov nanlegger 
artikel 2 van gezegcle besluitwet toe te 
passen, zodat de krijgsaur1itenr niet meer 
bevoegd was om naderhand aanleggers 
naam op de bij artikel 4 voorziene lijst 
in te schri.iven, en dat het bestreden ar
rest derhalve deze inschrijving niet ver
mocht te behouclen : 

Overwegencle clat de voorziening regel
matig op groncl van artikel 9 van de wet 
van 29 Februari 1952 ingesteld werd ; 

Overwegencle dat nit bet verslag aan 
cle Regent, dat cle besluitwet van 19 Sep
tember 194[) voorafgaat, blijkt dat arti
kel 7 van die besluitwet altius diencle ver-

(1) Verbr., 24 October 194,9 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, io4, en de nota) ; 7 November 1949 
(ibid, 1950, I, 128). 

VERBR., 1953. - 7 

klaard dat, wanneer de strafrechtbank, 
bij wie een der in hoofdstuk II van titel I 
nm boek II van het Strafwetboek voor
ziene misdri.iven aanhangig werd ge
maakt, om een andere reden da:u de ver
jaring van de publieke vordering vrij
spraak verleend heeft, deze rechtbank ai
leen bevoegd is om te oordelen of de be
klaagde al dan niet van de rechten voor
zie_n bi.i artikel I23semies van het Straf
wetboek vervallen client te worden ver
klaard, zodat het de 'krijgsauditeur niet 
meer behoorde de vrijgesproken beklaag
de, naderhand voor het zelfde feit, op de 
bij artikel 4 voorziene lijst in te schrij
ven· 
D~t zulks in onderhavig geval wei het 

geval is geweest, vermits aanlegger op 
22 Januari Hl47 door de krijgsraad te 
Brugge vrijgesproken werd van de betich
ting van namelijk, (( als lid van het 
v. N. V. tussen November 1940 en Sep
tember 1944, de bij artikel 118bis van het 
Strafwetboek beteugelde misdaad te heb
ben gepleegd ll en het bestreden arrest 
de door de krijgsauditeur bij de krijgs
raad te Brugge op 5 Augustus 1947 gedane 
inschrijving van aanleggers naam op de 
bij artikel '1 van de besluitwet van 19 Sep
tember 1945 voorziene lijst heeft be
houden omdat aanlegger (( op het einde 
van 1940, vrij en bewust, tot het V. N. V. 
toetrad en dit lidmaatschap tot de bevrij
ding van het land behield )) ; 

Overwegende dat zo artikel 7 van de 
besluitwet van 19 September 1945 gewij
zigd werd door artikel 7 van de wet van 
14 Juni J948, cleze wijziging niet toepas
selijk is wanneer de beslissing van !let 
militair gerecl1t, v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 14 .. Tuni 1948, gewe
zen werd; 

Dat !let bestreden arrPst nl<lns flp in 
het rnidclel vermelde wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroe11 te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigdp beslissing; 
verwijst cle zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

27 October 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. ·wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, - H. De Bersaques. - GeUjlc
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 October 1952 

1° HOGER BEROEP.- lVIILI'l'lE.- EcH'l'
VERKLARING VAN DE HAND'l'EKENING VAN DE 
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DIENSTPLICH'l'IGE. - VOORW,I.ARDE TOT ONT
VANKELIJKHEID VAN HET BEROEP. 

2° VOORZIENING IN VEJRBREKING.
MILITIE. - VOORZlENING TEGEN ~;EN BESLIS
SING DIE NIET GEWEZEN WERD. - VOORZIE
NING ZONDER VOORWEEP. 

1° De echtve·rkla·ring van de handtekeninn 
van de dienstplichtige, die tegen een be
sUssing van de militieraad in hager be
t·oep lcomt, is een voorwaarde tot ont
vanlceU.flcheid van het beroep, behalve 
wanneer de belannhebbende, onderaan 
de akte van berocp, de weiye·ring van 

·de bevoegde ove·rhcid om zijn handte-
keniny voot· echt te verlclaren aange
klaayd heeft (1). (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 33.) 

2o ls zondet· voorwerp, (le voorzieniny in
gesteld teyen een beslissiny van (le hoge 
m'ilitienutd (lie n·ict ye1vezen wenl. 

(LACANTE.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 Juni 1!l52 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen ver
knocht zijn; 

Over het enig middel : schending van · 
artikel 33 van de wet vim 15 Juni 1951, 
doordat de bestreden beslissing het tegen 
de beslissing van de militieraad der pro
vincie West-Vlaanderen ingestelde beroep 
niet ontvankelijk heeft verklaard omdat 
de handtekening van eiser op de akte 
van beroep, niet voor echt werd ver
klaard, dan wanneer gezegd artikel 33 
zulks niet op straf van nietigheid ver
eist; 

Overwegende dat voormeld artikel be
paalt dat << om ontvankelijk te zijn de 
akte van beroep moet voorzien zijn van de 
handtekening van de dienstplichtige, 
voor echt verklaard door een lid van het 
schepencollege ll ; 

Dat nit deze tekst <luidelijk voortvloeit 
dat, bij gemis aan gemelde formaliteit, 
de akte van beroep niet ontvankelijk is, 
behalve wanneer de belanghebbende on
deraan de akte de weigering van de be
voegde overheid om zijn hancltekening 
voor echt te verklaren aangeklaagd heeft; 

Dat het middel dus naar recht faalt; 
Overwegende dat eiser op 31 Mei 1952 

ook een voorziening· heeft ingediend tegen 
een beslissing die op 30 Mei 1952 door de 
hoge militieraad zou gewezen geweest 
zijn, maar dat uit geen aan het Hof over-

(1) Zie Yerbr., 5 November 1951 en 4 Fe
bruari 1952 (A1'1'. Vet•br., 1952, blz. 101 en 276; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 110 en 310). 

gelegd stuk blijkt dat de hoge militier.aad 
op die datum een beslissing zou hebben 
gewezen; 

Dat de voorziening dus zonder voor: 
werp is; ' 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen en verwerpt ze. 

27 October 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
.~lagyever, H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt; eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

MILITIEJ. - DIENS'l'PLICHTIGE DIE S'fAANDE 
HOUDT DAT RET INKOMEN VAN ZI,JN OUDERS 
NmT MEER DAN RET WETfELI,JK MAXIMUM 
HEDRAAGi'. - BETWISTING DIE NIET VOOR 
DE EERSTE MAAL YOOR RET HOF KAN WOR
DEN OPGEWORPEN. 

De dienstplichtiye ma.f! niet voor de eer
ste maa~ v661• het Hot staande houden 
dat het in.lwmen van ziin ouders niet 
meer dan het b·ij a1'Ulw/.eFo. 10 en 1'2 van 
de wet bekeffenae de dienstvlicht VOO'I ·-
ziene mawimnm bedraagt. · 

(VAN CALLENBERGE.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening steunt op de bewering dat het in
komen van zijn moeder het bi.i artikellO, 
paragraaf 2, 1°, van de wet van 15 Juni 
1951 voorziene maximum bedrag niet over
treft, zodat hij wel onder toepassing van 
artikel 12, 4°, van die wet valt; 

Doch overwegende dat het bewijs van 
dit aangevoerd feit blijkt noch nit de be
streden beslissing noch uit andere stuk
ken van de procedure, waarop het Hof 
acht vermag te slaan; 

Dat het mitldel dus in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

27 October 1952. - 2e kamer. - Voot·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Versla.fl
gever, H. Bareel. - Gelijklitidende con
cl•usie, H .. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

REJDEJNEN VAN DEl VONNISSEN EN 
ARRESTEJN. - BESLlSSING VAN DE HOGE 
MILI'l'IERAAD. - VERW~;RPING VAN EEN AAN-
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VRAAG OM VRIJLATING YA:>I MIL!TAIRE DIENST. 
- GESTEUND HIEROP DAT HE'l' INKOMEN VAN 
DE MOEDER-WEDUWE HET WETTELIJK MAXI
MUM OVER'l'REF'.r. - GEEN ANTWOORD OP 'DE 
IN DE AKTE VAN BEROEP AANGEVOERDE MIDDE

.LEN. - NIET GEMO'l'IVEERDE BESLISSING. 

Is niet gemotiveerd, de beslissing van de 
hoge militieraad die een aanvraag om 
vrijlating van mili-taire dienst ·verwerpt 
om de enlcele reden dat het inlcomen 
van de moeder-weduwe het wettelij lc 
maximum ove1·trejt, zonder a.ntwoord 
te verstrelclcen op het in de alc,te van be
·roep aang(3voe1·d middel ·volgens hetwellc 
de aangifte van de inlcomsten, waar
van de Taad lcennis had gelcrerJen, na
derhand verbeterd we1·d (1). 

(DECLERCQ.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 
1o, van de wet van 15 Juni 1951 betreffen
de de dienstplicht, alsmede van artikel 97 
van de Grondwet, doordat, om het ver
werpen van eisers aanvraag om vrijlating 
van dienst op morele grand, gesteund op 
voormeld artikel 12, 4°, te rechtvaardi
gen, de bestreden beslissing zich ertoe 
beperkt heeft te verklareu dat de samen
gevoegde inkomsten van eisers moeder
weduwe voor het kalenderjaar, welk aan 
de datum voorafgaat waarop de aan
vraag om vrijlating werd ingediend, het 
wettelijk maximum overtreffen, dan wan
neer, volgens de akte van beroep, die in
komsten 21.591 frank bedroegen of hoog
stens 23.904 frank, volgens de verbeterde 
aangifte in de inkomstenbelastingen, en 
dat in onderhavig geval het wettelijk ma
ximum 25.000 frank bedraagt, zodat de 
bestreden beslissing die inkomstencijfers 
niet heeft weerlegd : 

Overwegende dat in zijn akte van be
roep tegen de beslissing van de militie
Taad, eiser op grond van een omstandige 
opgiwe deed gelden dat, in strijd met de 
cijfers welke door model 15 ter kenn:is 
van die raad waren gebracht, het inkomen 
van zijn moeder-weduwe slechts 21.591 fr. 
bedroeg na verbetering van de vroeg
tijdig in de inkomstenbelastingen gedane 
aangifte dd. 12 Januari 1952, verbetering 
veroorzaakt zowel door zekere misslagen 
als door de omstandigheid dat die aan-

(1) Verbr., 20 November 1950 (A·1'1', Verbr., , 
1951, biz. 132; Bull. en. PASIC., 1951, I, 168); 
13 October 1952 (zie hager, biz. 59 ;·,Btill; en 
PAsrc., 1953, I, 64). 

gifte werd opgemaakt vooraleer het ofli
cieel forfaitair barema der aanslags
grondslagen voor de lanclbouwers bekend
was; 

Overwegende dat, door zonder meer te 
verklaren dat de samengevoegde inkom
sten van eisers moeder-weduwe voor het 
kalemlerjaar, welk aan de datum vooraf
gaat waarop de aanvraag om vrijlating 
van dienst werd ingediend, het wettelijk 
maximum overtreffen, de bestreden be
slissing geen passerrd antwoord op het 
door eiser voorgesteld middel verstrekt 
heeft; 

Dat zij aldus artikel 97 van de Grand
wet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de hestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de hoge militieraad en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de veruietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, anders 
samengesteld. 

27 October 1952. - 2e kamer. - VooT
zUter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slarJueve1·, H. Belpaire. - Gelijlcluidende 
conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL 
(GEBRUIK VAN DE). - MILI'l'IE. -
BESLISSING, VAN DE HERKEURINGSRAAD. -
IN DE NEDERLANDSE 'l'AAL GEWEZEN. - VOOR
ZIENING IN DE FRANSE 'l'AAL. - NIE'l'IGHEID. 

Is nietig, de ·in de Franse taal opgestelde 
voorziening tegen een in de Nederlandse 
taal gewezen beslissing van de heTIC6'tt
ringsraad (2). (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 40.) 

(MEYER.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de' bestreden 
beslissing, op 13 Juni 1952 door de her
keuringsraad der provincie Brabant ge
wezen; 

Overwegende dat de door eiser inge
diende voorziening in de Franse taal 
werd opgesteld, dan wanneer de bestr·e
den beslissing in de Nederlandse taal 
werd gewezen; 

Dat de voorziening aldus, bij toepas
sing van de artikelen 27 en 40 van de 
wet van15 Juni 1935, nietig is; 

(2) Verbt:, 14 November 1949 (A,.,-. Verbr.:, 
1950, biz. 139; B'ltll. en PAsrc., 1950, I, 153). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

27 October 1952. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeveT, H. De Bersaques. - Gelij lc
ltt'idende conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Tern:licourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 
J\lliLITIEJ. - BESLISSINGEN VAN DE MILITIE

RAAD EN VAN DE HOGE MILITIERAAD. -
DIENS'l'PLICHTIGE DIE VRAAGT DAT REKENING 
ZOU WORDEN GEHOUDEN l\iE'l' DE YERMOEDE
LI.JKE INKOMS'l'EN VAN 'ZIJN OUDERS VOOR 
HE'!' LOPJCNDE ,JAAR. - WEIGERING DOOR HE'l' 
l\IILI'l'IEGERECH'l'. - WJciGERING DIE MOE'!' 
GE~iOTlYEERD ZI.JN. 

Wannee1· rle dienstplichtige ann rle m-Ui
Uemaa of aan ae ho!Je mUitie·raaa 
vrnaut !lut 1'ekeni,n!! zan 1,()0nlen !Jeho·n
(/en ·met ae, ten ti.irle van z·i.jn aanv1·nai1 
om uitstel of om· v·rijlntin!J tJan !lienst, 
vermoerleli)ke ·in)wmste·n '!:an z·i.in o·n
rlers voor het lopenrle .iawr, mn!J hct 
mUiti.e!Jerecht zLch niet m·toe be11erlcen 
te bestissen dat het vnn oonleel is d£tt 
met £lie. i.nkomsten [!een Telcenin_q £7-i.ent 
[lehotHlen te wo1·den; het moet de reden 
a.anuet;en waa.Tom het ai.t vemoek niet 
inwilli[!t. (Wet van 15 Juni 1951, arti
kel 10, par. 2, 1 o .) 

(CORNETTE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, artikel 12, 
1o lid 1 en 2 (en niet lid 3 en 4, zoals 
ve~·keerdelijk aangeduid in de voo~zie
ning), en artikel10, paragraaf 2, 1", lld 6, 
van de wet van 15 Juni 1951 betl•effende 
de dienstplicht, doordat, om het verwer
pen van eisers aanvraag om vrijlating op 
morele' grond, gesteund op voormeld arti
kel12, 1o, te rechtvaardigen, de bestreden 
beslissing het samengevoegd inkomen van 
eisers vader en moeder voor het kalen
derjaar, welk aan de datum voorafgaat 
waarop de aanvraag om vrijlating van 
dienst wercl ingediencl, in aanmerking 
heeft genomen, clan wanneer de hoge mili
tieraad, op het daartoe door eiser gedane 
verzoek, rekening houden moest met de 
vermoedelijke inkomsten van het lopende 
jaar wanneer, zoals in onderhavig geval, 
bewezen is dat deze merkelijk lager zijn 
dan die van het voorgaande jaar : 

Overwegende dat, naar luid van arti-

kel 12, 1°, lid 2, van de wet van 15 .Juni 
1951, artikel 10, paragraaf 2, 1 o, lid 6, in 
onclerhavig geval van toepassing is; 

Overwegencle dat, na in zijn lid 5 het 
principe te hebben gehuldigd dat het in 
aanmerking te nemen inkomen datgeue is 
van het kalenclerjaar, welk aan de datum 
voorafgaat waarop de uitstelaanvraag 
(hier de aanvraag pm vrijlating van 
clienst) worclt ingccliencl, artikel 10, para
graaf 2, 1 o, lid 6, de militiegerechten 
nochtans bevoegd maakt om van clit prin
cipe af te wijken, - door met de vermoe
delijke inkomsten van het lopende jaar 
rekening te houden, - wanneer bewezen 
is clat cleze merkelijk lager zijn dan clie 
van het voorgaancle jaar; 

Dat, wanneer de clienstpliclltige om toe
passing van gezeg1! lid G verzockt, de mi
litiegerechten ertoe gej10uclen zijn na te 
gaan of de claartoe vereh;te voorwaarden 
voorlumuen zijn ; 

Overwegencle dnt, door clergelijk ver
zoek ·van eiser zon<ler meer af te wijzen 
op groncl van tle ovcrweging clat de hoge 
militieraad van oorcleel is clat er met de 
vcrmoec1elijlw inkomsten van het lopendc 
jaar geen rekening dient gehouclen te 
worden, 1le bestreclen beslissing· a an de 
voormelde verpUchting is te kort geble
ven en elke contr6le van het Hof om
trent haar wettelijkheid onmogelijk 
maakt; 

Dat, dienvolgens, het miclclel gegroncl is; 
Om clie reclcnen, verbreekt de bestre

clen beslissing; ben~elt c1at het onclerha
vig m•rest zal worden overgeschreven in 
de registers van ·de hoge militieraacl en 
clat me1c1ing er van zal gemaakt worden 
o].J de kant van de vernietigcle beslissing ; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
raacl, anclers samengesteld. 

27 October 1952. - 2e kamer. - Voor
z-itter, H. Wouters, voorzitter. - Yer
slnguever, H. Belpaire. - Geli:ilcl·niaenae 
concl,u.s,ie, H. Raoul Hayoit de 'rermi
court, eerste ac1vocaa t-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORMEN. - ]l,oiiLITIE. - AANDUIJliNG VAN DE 
GESCHONDEN WE'l'TELIJKE BEPALING. - UIT
EENZE1"l'ING VAN EEN MIDDEL. - BETEKENIS 
VAN DIE LAATSTE WOORDEN. 

Opaat een vooTzienin(! te[len een beslis
sin_q va.n een militie[lerecht ontvanlce
lijlc zott zifn, volstaat het niet een wet
telij lee bepalin!J a an te d1tiden !lie zott 
ueschonden !Jeweest zi.in; eT woTdt bo
vendien veTe·ist dat ae vooTzieninu de 
ttiteenzettin,q van een midclel zou bevat
ten. Be8ch01t-winuen van feitelijlce aard 
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rnaken geen middel uU. OVet van 
15 Juni 1951, art. 52, var. l.) 

(LACROIX.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 .Juni 1952 door de herkeu
ringsraad 'der 1n·ovincie Limburg gewe
~en; 

Overwegencle dat de voorziening, alhoe
wel zi:i de schending van artikel 14 van de 
wet van 15 Juni 1951 aanvoert, enkel be
schouwingen van feitelijke aard doet gel
den; waaruit volgt dat zij niet ontvan
kelijk is; 

Om die reflen<:>JI, verwerpt de voorzie
ning. 

27 October 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, I-I. Wouters, voorzitter. - Ver
sla,q_qever, H. de Clippele. - GeUjklwi
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
l\1ILI1'IE. - VooR;r.IENING DOOR EICN VADER 
NAMENS ZI.JN ZOON INGESTicLD. GEEN 
BIJ'ZONDERE VOLMACH'l'. - 0NON'l'l' ANICELIJ K
HEID. 

Is niet ont'L·anlcelijk, de floor een vade1· 
namens · z-ijn zoon teuen een beslis
sing vam de herlwurin_qsraad ingestelde 
voorzien·ing, wanneer niet bl-ijlct dat de 
dienstplichtige da.artoe bijzondere vol.
macht ZOll hell ben gegeven (1). 

(MELTS.) 

ARREST. 

HIDT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 .Tuni 1952 door de herkeu
ringsraad van de provincie Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende uat August Melis op 
18 ,Juni 1952 een voorziening in verbre
king heeft ingesteld tegen vourmelde be
slissing, die zijn zoon :Marcel Melis ge
schikt voor de dienst had verklaard ; 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
blijkt dat Marcel Melis bijzondere vol
macht aan zijn vader zou hebben gegeven 

(1) Yerbr., 18 Juni 1951 (An·. Ve•·b•·., 1951, 
biz. 620; Bull. en PAsrc., 1951, I, 717) en 
23 Juni 1952 (Arr. Verbt-., 1952, biz. 600; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 684). Wat betreft bet boger 
beroep tegen een beslissing van een militiege-

om !lergelijke procedure in· zijn naam ln 
te stellen; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; 

27 October 1952. ~ 28 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. ~ Ver
sla.qgever, H. De Bersaques. ~ Gelijk
lttidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal. 

le KAMER. - 30 October 1952 

OORLOG. - BESLUI'l'WE'l' VAN 15 MEl 1940. 
- SoHORSING VAN DE VERVALLENVIUU(LAIUNG 
KHAOHTENS OVEHEENI(OMS'l'. - f$:REDIE'l'OPE
NING ONDEHGESCHIKT AAN HIC'l' OVERLEGGEN 
VAN BERCHEIDEN BlNNEN EEN BEPAALDE 'l'ER
MI.TN. - NIE'l' VERVULDE VOOHWAARDE. -
ScHORSING NIE'r 'IOEPASSELI.TK. 

De /Jepalin[l tJnn IL1't-i~'el 1 van de besl·ttit
wet vnn 1.1 Mei 1940 betmjfende de 
schoTs·ing, tijclens rle dnnr van de oar
log, van alle vervallenvcrlclnrin,q lcra.ch
tens overeenkomst, is niet toepasseli:ik 
op het yeval waar, een 1c1·edietopening 
toegelcend zi;inde tot op een bepaalde 
rZahtm en m:its ove-rle.rmen van zelcere 
l!escheirlen, de 7c•·erZietnemer deze niet 
/Jinnen de· /Jerlongen terrnijn heeft over
[lelegd (2). 

(( BANQUE D'AIWERS ll, T. 1'ENNOOTSCHAP 
IcNGLEBEH'l'.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - .Gelet op bet bestreden 
arrest, op 16 November 1949 door bet I-Iof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 2 en 113± van bet Burgerlijk 
Wetboek, 1 en 3, laatste alinea, van de 
besluitwet dd. 15 Mei 1940 betreffende de 
schorsing, tijdens cle duur van de oorlog, 
van elke verjaring en vervallenverklaring 
in burgerlijke zaken en handelszaken als
mede van elke vervallenverklaring krach
tens overeenkomst en, voor zoveel als no
dig, van artikel 3 van de besluitwet dd. 
5 Mei 1941 betreft'ende de beslulten geno
men door de secretarissen-generaal, door
dat, na te hebben vastgesteld dat aanleg
ster op 16 Februari 1940 aan verweerster, 
tot 15 :M.ei 1940, een onherroepelijk kre
diet had toegestaan waarvan, tot deze 

recbt, zie verbr., 15 October 1951 (An·. Ferbr., / 
1952, biz. 65; B1tll. en PAsrc., 1952, I, 70). 

(2) Raadpl. verbr., 15 Januari 1920 (Bull. en 
PAsrc., 1920, I, 23, en de nota); Brussel, 11 Ja
nuari 1922 (PAsrc., 1924, II, 16). 
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datum, geb111ik kon gemaakt worden 
mist voorlegging van- zekere beschei
den, en dat de bescheiden « waarvan 
de voorlegging haar de uitbetaling 
moest mogelijk maken van de som 
die bet krediet vertegenwoordigde >> 

door verweerster aan aanlegster slechts 
voorgelegd werden op 14 Juni 1940, het
zij op een ogenblik waarop bet krediet 
een einde -had genomen, het bestreden ar·· 
rest aanlegster niettemin veroordeelt tot 
betaling, in uitvoering van bet krediet, 
van ·de som die er bet voorwerp van uit
maakte om reden : 1 o dat voormelde be
sluitwet del. 15 Mei 1940 op de dag van 
bet begin van de oorlogstijd terugwerkt; 
2° dat het ten einde lopen van de termijn 
voorzien voor het gebruik van ·bet kre
diet, mits voorlegging van bescheiden, 
een v.ervallenverklaring krachtens over
eenkomst uitmaakt, clan wanneer : 1 o de 
cloor artikel 1 van de besluitwet cld. 
15 Mei 1940 uitgevaardigcle schorsing 
slechts vanaf 16 Mei 1940, clag van het 
in werking treden VRn gezegde besluitwet, 
en dit zomler terugwerkende kracht, wet
telijk kan toegepast worden, waaruit 
volgt dat bet een clefinitief op 15 Mei 1940, 
v66r zijn in werldng treden, verwezen
lijkte vervallenverklaring niet geschorst 
noch a to1·tinri afgeschaft heeft; 2° het 
verstrijken van de overeengekomene duur 
van het krediet, tot welke de gelegenheid 
voor verweerster, mits voorlegging van de 
voorziene bescheiclen, van bet krediet 
gebruik te maken beperkt was, het ten 
einde lopen van een bedongen vervalmede
brengemle termijn en een normale wijze : 
van verval van bet toegestaan krediet 
uitmaakt en geenszins een vervallenver~ 
klaring krachtens overeenkomst, en dat 
de besluitwet del. 15 Mei 1940, moest zij 
als terugwcrkend veronclerstelcl worden, 
niet toelaat, in schending van de ver
plichtende kracht van · het contract, de 
duur van dit laatste te verlengen ten 
bate van verweerster - die binnen de 
termijn waartoe dit gebruik beperkt was 
van bet krediet geen geb1'uik had ge
maakt : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat bij artikel 1 van de 

besluitwet van 15 Mei 1!J40 onder meer 
elke verjaring en· vervallenverklaring in 
burgerlijke en handelszaken, alsmede elke 
vervallenverklaring krachtens overeen
komst ten voordele van zekere categorien 
personen tijdens de duur van de om·log 
geschorst werden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegster, tot met 15 Mei 
1940, een onherroepelijk krediet van 
17.300 belga's had toegestaan aan ver
weerster waarvan deze !nits overleggen 
van zekere bescheiclen mocht gebruik rna
ken; 

Dat bet arrest er op wijst dat ver
weerster pas op 14 Jnni 1940 deze beschei
clen heeft overgelegd; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel het arrest verwijt zijn be
slissing op de vaststelling ter zake van 
een vervallenverklaring krachtens over
eenkomst te hebben gegrond; 

Overwegende dat eel). vervallenverkla· 
ring een voora'fbestaand recht onclerstelt; 

Overwegende dat op 15 Mei 1940, datum 
waarop de termijn verstreek tijdens wel
ke van het krediet gebrnik mocht worden 
gemaakt, verweerster, die nog geen be
scheiden had overgelegd, op de uitvoering 
door aanlegster van het toegestane kre
cliet geen recht had verkregen; 

Dat immers de verbintenis van aanleg
ster afhankelijk was van een schortende 
voorwaarde welke op de uiterste claartoe 
bepaalde datum niet vervuld was; 

Overwegende dat het arrest, om arti
kel 1 van de besluitwet van 15 Mei 1940 
toe te passen, dus ten onrechte steunt op 
het bestaan ter zake van een vervallenver
klaring krachtens overeenkomst; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
clen arrest; beveelt rlat onderha vig arrest 
zal wonlen overgeschreven 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 verweerster tot de kosten van de 
aanleg in verbreking; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

30 October 1!J52.- 16 kamer. - Voorzit
tm·, H. Bail, raadsheer waarnemend voor· 
zitter. - Ye1·slaguever, H. Bareel. -
Gelijlcl1t:ide-nde concl!u.sie, H. Roger Jans
sens de Bisthvoen, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Ansiaux en Simont. 

l" KAMER. - 30 October 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'.rEN. - BURGERLIJXE ZAKEN. -
AFS'l'AND VAN EEN VERZE'l' 'l'EGEN EEN VONNIS 
BIJ ''ERS'fEK. - ARRES'l' DA'f DIE AFS'fAND 
NIE'l'IG VERKLAAR'l'. - BESLISSING, ZONDER 
NADERE BEPALING, GES'l'EUND OP !IE'f NIE'f-NA
LEVEN VAN DE VOORSOHRIF'fEN VAN AR'l'IKE
LEN 402 EN 403 VAN HE'f WE'l'BOEK VAN BUR
GERLIJXE RECH'fSPLEGING. - NIE'f GEMO'l'I
YEERDE BESL!SSIN(\. 

Is -niet wettelijlc gemoUveerd, het ar-rest 
dat de afsta-nd van ee-n verzet te.qe-n ee-n 
vo-n-nis bij ve1·stelc -nietig verlclaart om 
de eniue 1·eaen flat de voorscliriften van 
.a1:tikelen 402 en 403 van het Wetboek 

.. van buruerlijlce 1·echtspleg·ing niet wer
den na,qeleefd, zoncler te bepale., welke 
cle voorschriften va.n die artikelen zijn 
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wello;e het als s'Ubstantieel aanziet en 
waarvan lzet niet-naleven de nietir;heid 
van de at stand 1hedebi'engt (1). 

(VERBRUGGEN, '1'. YERBRUGGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Ap1~il 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 402, 403 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, 33 van de 
wet van 25 l\1aart 1S76 op de bevoegdheid, 
1319 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van de akte van beroep 
van 20 September 1950, waarbij aanleg
gers snb 5° tot so afstand deden van hun 
vroeger ingediend verzet tegen het vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Oudenaarde dd. 23 Juni 1950, en van ar
tikel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, na vastgesteld te hebben 
dat aanleggers S!tb 5° tot so verstek ge
maakt hadden in eerste aanleg, oat zij 
bij akte van 22 Augustus 1950 verzet aan
tekenden tegen het bij verstek uitgespro
ken vonnis, dat de akte van verzet geen 
;;chatting van oe vordering bevatte. en 
tlat gezegde aanleggers in het exvloot 
waarbij zij op 20 September 1950 hoger 
beroep betekenden afstand deden van dit 
verzet, beslist heeft dat de akte van af
stand niet geldig ·was om reden oat de 
voorschriften van de artikelen 402 en 403 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging niet nageleefd werden, daaruit af
geleid heeft dat het verzet bleef bestaan, 
en dat, bijgevolg, de schatting van het ge
ding op meer dan 25.000 frank, door aan
leggers in hun eerste grievenschrift v66r 
het hof gedaan, als te laat geoaan voor
lrwam, en het door aanleggers aangete
kend boger beroep niet ontvankelijk ver
klaard heeft, wegens gebrek aan toerei
kende schatting van de eis, eerste onder
dee!, dan wanneer een akte van afstand, 
om geldig te zijn, niet noodzakelijker
wijze, aan de voorschriften van oe arti
kelen 402 en 403 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging moet beant
woorden, dan wanneer noch de betekening 
door pleitbezorger, noch de handtekening 
door de partij, door artikel 402 voorzien, 
verplichtend zijn daar een afstand ook 
door deurwaardersexploot kan gedaan 
worden, of door oe partij later mag be-

(1) Betreffende de artikelen 402 en 403 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
zie Repert. p1·at. dtt dr. belge, v' Desistement, 
n" 50 tot 103. 

Ret arrest spreekt zich niet uit over de be
twisting of de verweerder, die op een niet ge-

vestigd worden, dan wanneer de door ar
tikel 403 voorziene aanvaarding van de 
afstand door de tegenpartij ook niet ver
plichtend is, onder meer wanneer het gee 
rechtelijk contract tussen partijen nog 
niet afgesloten is, en wanneer de afstand 
van het verzet, uitdrukkelijk bevat in de 
akte van beroep van 20 September 1950, op 
zich zelf geldig was, met het gevolg dat 
llet verzet als onbestaande diende be
schouwd te worden, en de schatting van 
de eis op meer dan 25.000 fr. in het eerste 
grievenschrift van aanleggers v66r het 
hof van beroep gedaan, volstond om de 
eis voor boger beroep vatbaar te maken; 
tweede onderdeel, wanneer in alle geval 
het bestreden arrest geenszins bepaald 
heeft welke voorschriften van de artike
len 402 en 403 in onderhavig geval niet na
geleefd werden, wanneer het Hof dus niet 
bij machte is zijn contrOlereeht o_y_er de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing 
nit te oefenen, wanneer deze onduide
lijkheid met een gebrek aan de door ar
tikel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring gelijkstaa t : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

wegens ontoereikende schatting van het 
geschil, het boger beroep niet ontvanke
lijk ''erklaart, door aanleggers ingesteld 
tegen een·vonnis van 23 Juni 1950, waar
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Oudenaarde, uitspraak doende bij ver
stek jegens aanleggers onder nummers 5 
tot S, een notaris heeft aangesteld met op
dracht tot de verrichtingen van rekening, 
vereffening en verdeling van een huwe
lijksgemeenschap en van een nalatenschap 
over te gaan; · 

Overwegende dat, tot staving van die 
beslissing, het bestreden arrest vaststelt 
dat het geschil in eerste aanleg door eer
ste verweerder werd geschat op een be
drag dat de waarde van de hoogste aanleg 
niet bereikt, dat aanleggers onder num
mers 5 tot S tegen het jegens hen bij ver
stek gewezen vonnis verzet hebben gedaan 
bij gemotiveerde akte van verzet, welke 
conclusies over de grond doch geen schat
ting van het gesehil bevat; dat, de door 
aanleggers in hun akte van beroep bete
kende afstand van clit verzet ongeldig 
zijnde, het verzet is blijven voortbestaan, 
en de eerste door aanleggers genomen con
clusies uitmaakt; dat het arrest nit deze 
vaststellingen afleidt dat de schatting van 
het geschil, naderhand door aanleggers in 
hun eerste · grievenschrift v66r het hof 

schatte eis bij verstek werd veroordeeld en die 
geen verzet heeft gedaan, ontvankelijk is om 
in zijn akte van hoger beroep of in zijn eerste 
conclusies v66r de rechter in hoger beroep de 
eis te scha tten. 
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van beroev gedaan, te laat ~n zonder uit
werksel is; 

Overwegende dat het arrest de beslis
sing, waarbij het de afstand van het ver
zet ongeldig verklaart, uitsluitend steunt 
op de overw'eging dat de voorschriften 

· van de artikelen 402 en 403 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging « klaar
blijkelijk )l niet werden nageleefd; 

Overwegende dat, waar het zich onthou
den heeft de voorschriften van de artike
len 402 en 403 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging nader te bepalen 
welke het als substantieel aanziet en waar
van de niet-naleving voor gevolg zou heb
ben de door aanleggers sttb numeris 5 
tot 8 betekende afstand van verzet ·nietig 
en zonder uitwerksel te maken, het be
streden arrest het Hof van verbreking in 
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht over 
de wettelijkheid ,van de bestreden beslis
sing uit te oefenen; 

Overwegencle dat daaruit volgt dat het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in cle registers van 
het Hof van beroep te Gent en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerders tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

30 October 1952. - 1° kamer. - Vo01·zU
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Vandermersch. 
- Gelijlclwidende conclttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gcneraal. 
- PleUm·s, HH. Struye en Ansiaux. 

l" KAMER. - 31 October 1952 

1° ECHTSCHEIDING. - AANLEGGER DIE 
DE VERWEERS'l'ER AANMAAN1' HE'l' BEWI.TS VAN 
EEN BESCHl:LDIGING YOOR 'l'E BRENGEN. -
AANMANING DIE GEEN AANVOJf~RlNG VAN }I~EN 
FEU' '1'0'1' STAVING VAN DE EIS '1'0'1' ,KCH'l'
SCHEIDING UI'l'MAAK'l', 

2° ECHTSCHEIDING. Ers TO'l' ECHT-
SCHEIDING. - AANGEVOERD FElT. - ARREST 
DAT HE'!' FElT NlE'l' DIENEND VERKLAAR'l' EN DE 
REDEN DAARYAN OPGEEF'l'. - GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

1 o De eiser tot echtscheid·in,fJ die, in zijn 
conclnsies, de verweerster aanmaa.nt 
het bewijs van een door haar gmtite be
schttld·iging ·voor te bren,fJen, voert aldtts 
geen feit tot stavinf! ouan zijn eis tot 
·echtscheiding aan. 

2° Antwoordt op passende wijze op de 

concl·usies die een feit aanvoeren tot 
stavin,fJ van een eis tot echtschei.d:ing, 
het an·est dat dit feit niet dienend ver
lelaa1·t omdat het op zich zelf geen 
krenking ' van de echteUjlce em· -uit
maalet en omdat de eise1· geen omstan
digheid doet gelden weUee cUt lcaralcte1· 
eraan zo'lt lc-unnen geven. 

(REMY, T. IiUMEZ.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : scllending van 
de artikelen 1317 tot 1322 van llet Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat, Llan wanneer de recllter ertoe ge
houden is zijn beslissing omtrent elk mid
del, elk punt van de eis of elke exceptie 
binnen de grenzen waarin deze bij de con
clusies door de partijen worden voorge
steld te rechtvaardigen, het bestreden ar
rest cle redenen niet opgegeven lleeft 
waarom llet de Pis tot ech tscheiding af
wees, voor zoveel deze gegrond was op 
de door aanlegger onder de benaming 
van << nieuwe feiten ll aangeduide feiten; 
Overwegende dat bij haar conclusies van 
31 Mei 1951 verweerster staande houdt 
dat aanlegger zijn uitgaven voor llerstel 
zou overdreven hebben, dat llij in aan
zienlijke mate de door oorlogsfeiten ver
oorzaakte sehalle zou opgevoerd hehben, 
welke beschuldigingen ernstig zijn en van 
aard om aanleggers recllten en belangen 
te krenken alsmede die van llet onroe
rend goell; dat verweerster, wegens 
deze ernstigheid, door lleze conclu
sies voor aangemaand werd gehouden 
daarvan de bewijzen voor te brengen; dat 
het feit dat Dumez llaar man vier en 
zestig ontvangstbewijzen lleeft afllandig 
gemaakt om zich daarop te beroepen, als 
een ernstige reden van echtscheiding in 
acllt client te worden genomen... dat 
uit de elementen der drie zaken voort
vloeit dat de eclltgenote zicll schuldig 
heeft gemaakt aan schending van het hue 
welijksccintract; l 0 door drie maal ·c1e 
echtelijke woning te verlaten, waarbij zij 

- twee maal de minderjarige kinderen met 
zich nam ; 2° door llaar man te lasteren 
en aan zijn goede naam in het openbaar 
afbreuk te doen; 3° door weigering van 
gehoorzaamlleid, nalaten van bijstand
verlening, inmenging; 4° wegneming van 
gelcl en llocumenten; 5° met als beweeg
reden ': llaar man uit zijn goederen, zijn 
rechten en zijn maritaal gezag te verdrin
gen, alles met voorhedachte raad, sedert 
1!!24-1925 )) : 

Overwegende clat door llet middel het 
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arrest wordt verweten de nieuwe feiten 
niet te hebben onderzocht welke als gran
den tot echtscheiding in twee alinea's 
van aanleggers conclusies werden ingeroe
pen; 

Overwegende dat de tweede dezer ali
nea's slechts een beknopte samenvatting 
is van de conclusies en dat daarin geen 
enkel onclerscheiden feit wordt naar vo
ren gebracht dat bijzonderlijk had beho
ren te worden onderzocht ; 

Overwegende dat, volgens de ontwikke
ling van het middel, de eerst aangehaalde 
alinea de vermelding van twee nieuwe 
feiten il\houdt; 

Overwegende dat aanlegger er eerst op 
wijst dat verweerster tegen hem ernstige 
beschuldigingen zou hebben geuit, welke 
van aard zijn om zijn rechten en belan
gen te krenken; dat hij evenwel niet 
nader bepaalt dat zulks een grond tot 
echtscheiding zou zijn; dat hij zich ertoe 
beperkt verweerster aan te manen de be
wijzen van haar uitlatingen te leveren; 

Overwegende dat aanlegger vervolgens 
als ernstige reden tot rechtvaardiging 
van de echtscheiding inroept « het feit 
dat verweerster hem vier en zestig ont
vangstbewijzen afhandig heeft gemaakt ll ; 

dat echter het bewijs van dit feit niet 
wordt aangeboden en dat het op vage 
wijze is ingekleed; dat het voorkomt als 
enkel een der elementen van het door 
aanlegger v66r de eerste rechter aange
voerde eerste feit « dat de echtgenote aan 
het meester spelen ging over de handels
zaken en het private leven van haar man, 
door de inschulden te innen, zich te be
moeien met de betalingen, de private uit
gaven van haar man na te gaan l); dat 
het arrest over dit feit uitspraak gedaan 
heeft door het niet ter zake dienend te 
verklaren cc omdat het op zich zelf geen 
krenking van de echtelijke eer uitmaakte 
en wijl aanlegger geen omstandigheid 
deed gel den welke. de aard ervan had kun
nen wijzigen l) ; 

Dat alle onderdelen van het middel 
mitsdien feitelijke grondslag missen; 

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

31 October 1952. - 1" lmmer.- VoonzU
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijklniden
de conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Demeur en Ansiaux. 

(1) Zie de conclusie 'van de heer eerste advo
caat-generaal Raoul Hayoit de Termicourt in 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 110. 

l c KAMER. - 31 October 1952 

SOHENKINGEN. - BESCHIKKINGEN ONDER 
LEVENDEN OF BIJ 'l'ES'l"AMENT. - 0NGEOOR
LOOFDE VOORWAARDE. - ALS NlET GESCHRE
VEN BESCHOUWD RIJ AR'l"IKJ"L 900 VAN HE'l" 
BURGERLIJK WETBOEK. - DRAAGWIJDTE 
VAN DIE BEPALING. - GEEN AFWI.JKING VAN 
AR'l'IKEL 6 VAN HET BURGERLI.JK WE'l'BOEK. 

Doot· de voo·rwaat·de die met de wetten 
of met de goede zeden strijdt, wellce aan 
een besahikking onder de levenden of 
bij testament is verbonden, als niet ge
saht·even ·te besahouwen, bedoelt ar·ti
kel 900 van het Bttr_qerlijk Wetboek dat 
de ongeoorloofde voorwaarde niet door 
ziah zelj de nietigheirl van de rtift merle
br·engt, zelfs inrlien de sahenket· of de 
erjlatet· in tt.itdnt.lclcelij lee bewoot·rlinge·n 
rle ,IJelrli.Qheirl van de .17ift vnn het ve·r
vttllen van de voorwanrrle nfhnnlcelijk 
,qestelrl heett; gemelde wetsbepalin.IJ 
wijlct eahter niet af vnn de li'i:i nrtikel 6 
vnn het Bttr.IJerUjk Wetboelc gehttlrligde 
mgel, volgens wellce een rechtshande
lin.IJ, wnnrvnn het rloel on_qeoo·t:loofrl is, 
,17een ttitwerlcsel lcnn hebben (1). 

(BELOT-TRINE, T. DAVID-'l"HINE,) 

AHRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te. Luik gewezen; 

Gelet op het eerste middel : schending 
van de artikelen 6, 900, 967, 1002, 1014, 
1131 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest het door dame 
Laure Trine op 2() Maart 1948 ten gunste 
van haar petekind Jackie Belot gedaan 
legaat van haar onroerend goed met de 
aanhorigheden ervan onder de last het 
vermaakte onroerend goed nooit te ver
kopen nietig heeft verklaard om reden 
llat deze ongeoorloofcle voorwaarde 
de beslissende beweeggrond tot het le
gaat zou geweest zijn, dan wanneer, bij 
toepassing van artikel 900 van het Bur
gerlijk Wetboek, het legaat zonder de 
voorwaarde of de last had dienen te wor
den gehandhaafd omdat in alle beschik
king onder de levenden of bij testament 
alleen de ongeoorloofde voorwaarclen als 
niet geschreven worden beschouwd, het
geen insluit dat, wanneer een ongeoor
loofde voorwaarde aan een legaat is ver
bonden, het in elk geval, wegens het wet
telijk vermoeclen, client te worden onder
scheiden van en gelianclhaafd zonder de 
voorwaarde waarop de rechter geenszins 
acht vermag te slaan, welke ook feitelijk 
de wil van de erf!ater heeft kunnen wezen 
en onverschillig of de voorwaarde zelf de 
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enige i·eden van bestaan van het legaat 
en cle essentiele en uitsluitende beweeg
grond daartoe zou geweest zijn, en dan 
wanneer bovendien de rechtvaardiging 
van de beslissing waarbij het litigieuze 
legaat vernietigd wordt niet te vinden is 
in de motieven van het arrest, hetwelk 
alleen vaststelt dat het beding van on
vervreemdbaarheid de .reclen van bestaan 
van het legaat en de beslissende beweeg
groncl daartoc is geweest, clat het door de 
erfiaatster nagestreefde en vervolgde doel 
in hoofdzaak erin. heeft best:ian het huis 
van de familie in de fainilie te handha ven 
en da t de bedoeling van gift in het testa
ment dm·mate op de achtergrond is geble
ven dat, had de erfiaatster de zeker
heicl gehad dat het huis niet nit de fa
milie zou zijn gegaan, zij zeker bij haar 
testament anders zou hebben beschikt clan 
zij gedaan heeft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid : 

Overwegende dat verweerders een grond 
van niet-ontvankelijkheid opwerpen, af
geleid namelijk uit de nieuwlieid van het 
middel, hetwelk voor de eerste maal v66r 
het Hof van verbreldng ingeroepen wei·d; 

Overwegende dat aanleggers in de v66r 
het hof van beroep genomen conclusies te
gen het beroepen vonnis aanvoenlen on
der meer dat het ten onrechte de nietig
heicl van het gehele, door dame Trine aan 
hun zoon gedane legaat hacl uitgesproken, 
om red en da t de enige en beslissende be
wecgreden tot het legaat het onvervreemd
bmu maken van het huis van de erfiaat
ster en de aanhorigheden ervan is ge
weest; 

Dat zij zodoende v66r de rechter over 
de grond het middel hebben doen gelden 
dat thans in de voorziening wordt voor
gesteld; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
feitelijke grondslag mist; 

Over · het middel : 
Overwegende dat dame Laure Trine, 

die aan de zoon van aanleggers haar huis 
met de aanhorigheden ervan had ver
maakt, bij haar testament beschikte dat 
de legataris het vermaakte goecl nooit zou 
mogen verkopen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond beslist heeft dat het gesteld beding 
van onvervreemdbaarheicl ongeoorloofd 
was en dat niet wordt opgekomen tegen 
zijn beslissing in dit opzicht; 

Overwegende dat het middel het bestre
den arrest verwijt met schending van ar
tikel 900 van het Burgerlijk W etboek de 
beschikking bij testament in haar ge
heel te hebben vernietigd, dan wanneer 
het de ongeoorloofdheid van het beding 
aannam; 

Overwegende dat nit artikel 900 van 

het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de nie
tigheid van de ongeoorloofde voorwaarde, 
welke aan een bij testament gedane be
schikking verbonden is, de nietigheid van 
de beoordeling niet medebrengt, zelfs 
wanneer clezes geldigheid door het testa
ment uitdrukkelijk van het vervullen der 
voorwaarden afhankelijk gemaakt werd; 

Overwegencle echter dat, met of zonder 
claaraan verbonden voorwaarde, de be
schikking van het testament, waarvan 
het doel ongeoorloofd is, bij toepassing 
van artikel 6 van het Burgerlijk Wet
boek, hetwelk al de rechtshandelingen 
beheerst, geen uitwerking kan hebben; 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
hetzij op eigen gronden, hetzij bij ver
wijzing naar die van de eerste rechter, 
feitelijk vaststelt dat << de erflaatster en
kel haar onroerend goed aan haar pete
kind vermaakt heeft ten einde het onver
vreemdbaar te maken; dat zij, om dat 
cloel te bereiken, haar toevlucht heeft ge
nomen tot een onbehendige listigheid 
waarin cle bedoeling van gift dermate 
op de nchtergrond gebleven is dat, had 
zij de zekerheid gehncl dat het huis niet 
nit de familie zou gegaan zijn, zij zeker 
bij haar testament anders zou hebben be
schikt dan zij heeft gedaan ll, clat in cle 
geest tler erfinatster het legaat enkel 
« een onbeholpen middel ll is geweest om 
« uitsluitend dit enig doel ll te bereiken; 

Overwegende dat het arrest er aldus 011 
wijst dat de de mtj1ts, toen zij het le
gaat deed, niets anders heeft bedoeld 
clan het onroerencl goed, voorwerp van 
het legaat, voor onafzienbare tijcl onver
vreemdbaar te maken, zodoencle de arti
kelen 537 en 1598 van het Burgerlijk Wet
boek schenclend; 

Dnt het arrest, door te beslissen dat 
zoclanige bes~hikking bij testament bij 
toepassing van artikel 6 van het Burger
lijk Wetb.oek nietig was, geen der in het 
middel aangecluide wetsbepalingen ge
schonden heeft; dat het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweecle micldel : schending van 
de artikelen 6, 900, 967, 1002, 1014, 1131 
en 1352 van het Burgerlijk Wetlioek, en 
97 van de Grondwet, doordat, door het 
door dame Trine ten gunste van haar 
petekind Jackie Belot gedane legaat van 
·haar onroerencl goed en de aanhorigheden 
ervan nietig te verklaren, om reden dat 
het daarop gesteld beding van onver
vreemdbaarheid, welke bovendien onge
oorloofd was bevonden, « de reden van 
bestaan van het legaat en de beslissende 
beweeggroncl daartoe is geweest ll, dat, 
<< het door de erfiaatster nagestreefde en 
vervolgde doel in hoofdzaak erin lleeft be
staan het huis van de familie in de familie 
te llandhaven ll, en ten slotte dat in het 
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testament <<de gedachte van een gift der
mate op de achtergrond is gebleven dat, 
had de erflaatster de zekerheid gehad dat 
het huis niet uit de familie zou zijn ge
gaan, zij zeker bij haar testament anders 
zou hebben beschikt dan zij gedaan heeft ll, 
het bestreden arrest niet op zekere en van 
dubbelzinnigheid vrije wijze het ontbre
ken van ieder voornemen van gift bij de 
erflaatster vaststelt, noch overigens dat 
de ongeoorloofd bevonden voorwaarde de 
enige reden van bestaan van het legaat 
en de essentu~le en uitsluitende beweeg
grond daartoe zou zijn geweest, en door
dat alzo, de beslissing waarbij het liti
gieuze legaat nietig wordt Vel;klaard, in 
elk geval niet wettelijk met redenen is 
omkleed, daar zij op onvoldoende, en dub
belzinnige redenen berust welke haar niet 
kunnen rechtvaardigen : 

Overwegende dat, zoals ten antwoord 
op het eerste middel is gezegd geweest; 
de rechter over de grond vaststelt dat 
« de erflaatster haar onroerend goed aan 
de zoon van aanleggers enkel vermaakt 
heeft ten einde het onvervreemdbaar te 
maken ll; clat hij claaraan toevoegt dat het 
doel der erflaatster is geweest het goed 
in de familie te handhaven en dat het le
gaat · enkel het middel of de listigheid 
heeft uitgemaakt welke door haar ter be
reiking van dat doel werden aangewend; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

31 October 1952. -1° kamer. - Yoorzit
tm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Yerslaggever, H. Piret. - Gelijlrl1tidende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. Delacroix en Demeur. 

lc KAMER. - 31 October 1952 

VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - BE
SLISSING VAN DE RECH'l'BANK VAN BEROEP VAN 
RUANDA-URUNDI. - EJIS TOT VERBREKING. 
- 0NBEVOEGDHEID VAN HE'l' HOF. 

H et H of ma.g geen Tcennis nemen van een 
eis tot vedwelcin,q tegen een beslissing 
van de Rechtbank van beroep ·van 
R1tanda-Uru.ndi (1). 

(1} Verbr., 14 Februari 1952 (Arr. Verbr., 
1952, blz. 301; Bull. en PAsrc., 1952, I, 347). 

(PROCUREUlt DES KONINGS nl.f DE RECH'l'BANK 
VAN BEROEP VAN RUANDA-URUNDI, 

'l'. llf!CHALIOS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Mei 1951 door de Rechtbank 
van beroep iri Ruanda-Urundi gewezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door :verweerder opgeworpen en :if
geleid nit het feit dat het Hof van ver
breking niet bevoegd is om kennis te 
nemen van de tegen de beslissingen der 
gerech ten in R nand a-U rundi ingestelde 
voorzieningen : 

Overwegende dat het grondgebied van 
Ruanda-Urundi geen integrerend deel uit
maakt van de kolonie van Belgisch 
Congo en dat geen wetsbepaling aan het 
Hof van verbreking kennisneming toe
kent van de voorzieningen ingesteld te
gen de door de Rechtbank van beroep in 
Ruanda-U rundi gewezen beslissingen; 

Overwegende weliswaar dat, bij een 
verordening van de Gouverneur van Ru
ancla-Urundi van 2 Juli 1926, het in Congo 
toepasselijk decreet van 12 December 
1925 op het concordaat tot voorkoming 
van het faillissement uitvoerbaar werd 
gemaakt in het grondgebled van Ruanda
Urundi, en dat artikel 20 van dit decreet 
bepaalt dat de voorziening in verbreking 
tegen het arrest van het hof van beroep 
binnen twee maanden te rekenen van de 
aanplakking van het arrest zal worden 
ingesteld ; 

Overwegende evenwel dat de Gouver
neur van Ruanda-Urundi niet de macht 
heeft om schikkingen te nemen tot rege
ling van de bevoegdheid van het Hof van 
verbreking; 

Overwegende bovendien dat artikel 20 
van het in Ruanda-Urundi bij de verorde
ning van 2 .Juli 1926 uitvoerbaar gemaakt 
decreet van 12 December 1925, niet tot 
voorwerp heeft een voorziening in verbre
king in te voeren tegen de over de desbe
treffende zaken in Belgisch Congo in laat
ste aanleg gewezen beslissingen; dat het 
zich ertoe beperkt overeenkomstig de arti
kelen 2, alinea 2, van de wet van 15 April 
1924, en 28 van de wet van 25 Februari 
1925 de termijn van voorziening te wijzi
gen; 

Overwegende dat de grond van niet
ontvanlrelijkheid bijgevolg gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; legt de kosten ten laste van het 
Gouvernement van Ruanda-Urundi en 
veroordeelt het tot de vergoeding van 
150 frank jegens verweerder. 

31 October 1952. -1e kamer.- Yom·zit
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Vandermersch. - Ge" 
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Ujkltddende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleitm·, H. Delacroix. 

le KAMER. - 31 October 1952 

1° MAA'.rSOHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- RIJKSDIENST. - WETTELIJK VERTEGEN
WOORDIGER. - BESTUURSRAAD. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
A~'S'l'AND. - DURGERLI.JKE ZAKEN. - AF
STAND DOOR EEN LASTHEBBER. - BIJZONDERE 
LAS'l'GEVING. - DEGRIP. 

3° VOORZIENING IN VERDREKING. -
AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VOOR
ZIENING IN NAAM VAN DE RIJKSDIENST VOOR 
MAA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - ALGE
MEEN-BES'l'UURDER DOOR AR'l'IKEL 20 VAN HET 
BESLUI'l' VAN DE REGENT VAN 16 JAI\'UARI 1945 
NIET GEMACHTIGD OM NAMENS DE DIENST AF
STAND TE DOEN. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. -
DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN. - DURGER
LIJKE ZAKEN. - RIJKSDIENS'l' VOOR MAA'l'
SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - VOORZIENING 
DOOR DE ALGEMEEN-BESTUURDER. - DEWEER
DE MACH'l'IGING DOOl~ ARTIKEL 20 VAN HE'l' 
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 16 JANUARI 
1945. - VOOR'ZlENING NIE'l' ON'l'VANKELIJK. 

1° De Rijlcsdienst -voor maatschappeUjke 
zekerheid, opgericht bij cle besltt'itwet 
-van 28 Decembe1· 1944, heeft als wette
li:ilc -vertegenwoordiger in gerechte
Ujke handeUngen de best·uursractd -voor
zien bij artikel 9 -va.n die beslttitwet (1). 

2° Maalct niet de 1!'l,izondere last.qe-ving 
ttit, waa-r-van de gelwi,qheid van de at
stand ·van een -voorziening afhanlcelijlc 
is gesteld, de lastgeving, door een last
gever aan een lasthebber verleend om, 
namens deze, thans of in de toelcomst 
v661" n/.le bestnande gereehten, nlle nf
stnnden te doen ·in ieder gerechteUjlc; of 
ndministmtief geding. 

3" Artilcel 20 vnn het besluit vnn de Re
gent vnn 16 Jnnunr·i 1945 mnchtigt de 
algemeen-bestmwder vnn de RijkMlienst 
voo·r mnntschnppeUjke zekerheid niet 
om nnmens die dienst afstnnd van een 
voorziening te doen. 

4° Is n·iet ·ontvnnkeli]lc, de voorz·iening 
in nnnm vnn de Rijksdienst voor mnnt
schnppelij lce zelcerheid ingesteld, door 
de nlgemeen-bestmlrder lcrnchtens een 
beweenle mnchtig·ing tJoortvloeiende ttit 
nrtikel 20 vnn het besl1tit vnn de Regent 
van 16 J nnttari 1945 (2). 

(1) en (2) Verbr., 10 October 1952 (zie hoger, 
blz. 4B; Bull. en PAsrc., 1953, I, 49). 

(RI,TKSDIENS'l'. VOOR MAATSCHAPPELI.JKE ZEKER
HEID, WELKE DE H. GOLDSCHMIDT-CLERMON'l', 
VERKLAAR'l' TE VERTEGENWOORDIGEN, T. BOUS
SU.) 

ARREST. 

RET HOF; ,--- Gelet · op het bestreden 
arrest, op 2 November 1951 in boger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Bergen; 

Over de afstand van de voorziening : 
Overwegende dat Mer Delacroix, advo

caat bij bet Hof, bij ter griffie van llet 
Hof op 24 October 1!l52 nedergelegde akte, 
namens de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid verklaard lleeft eenvou
dig afstand te doen van de voorziening· 
welke deze dienst heeft ing·esteld tegen 
llet vonnis dat op 12 November 1!l51 door 
de Reclltbank van eerste aanleg te Bergen 
wenl. gewezen ll ; 

Overwegende dat Mer Delacroix bij de 
akte van afstancl een machtiging voegt, 
hem daartoe gegeven door de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
vertegenwoorcligd door de beer Paul 
Godschmidt - Clermont, haar algemeen
bestuurder, welke verklaart namens de 
dienst afstaml te doen van de voorzie
ning· en daartoe gemachtigd te zijn : 
1 o door een hem door de bestuursraad op 
20 October Ul51 verleende lastgeving; 
2° voor zoveel als nodig, door artikel 2(} 
van bet besluit van de Regent van 16 .Ja
nuari 1!l45; 

Overwegende, aan de ene zijcle, dat 
blijkens de insgelijks bijgaande tekst van 
de door de bestuursraad van de clienst 
verleende lastgeving, deze raad ov 20 Oc
tober 1952 aan de beer Goldschmidt-Oler
mont machtiging verleend heeft « om 
de bestuursraad te vertegenwoordig·en en 
in zijn naam en in naam van de dienst 
op te treden, in ieder gerechtelijk of ad
ministratief geding, om v66r alle gerech
telijke en administratieve rechtsmacllten, 
alle scllikkingen te nemen en afstanden 
te doen ll; 

Dat zodanige lastgeving om in ieder ge
rechtelijk geding en v66r ieder gerecht 
alle afstanden te doen niet de bijzondere 
lastgeving uitmaakt waarvan de geldig
heicl van de afstand ener voorziening af
llankelijk is gesteld ; 

Over:wegende, aan de andere zijde, dat 
artikel 20 van bet besluit van de Regent 
van 16 Januari 1945 de algemeen-bestuur
cler van de dienst niet maclltigt om na
mens die dienst van een voorziening af
stand te doen ; 

Dat er dus geen termen zijn om op de 
akte van af~h1;nd acht te slaan; 

Over de ontvankelijkheicl van de voor-
ziening : 

Overwegende dat de voorziening is in
gestcld geweest ten verzoeke van de beer 
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Paul Goldschmidt, algemeen-bestuurder, 
welke verklaarde krachtens artikel 20 
van llet besluit van de Hegent van 16 Ja
nuari 1945 daartoe gemachtigd te zijn; 

Overwegende dat, luidens artikel 9 van 
de besluitwet van 28 December 1944, de 
Rijksclienst voor maatschappelijke zeker
heid bet statuut van een openbare 'instel
ling heeft en dat hij, onder waarborg van 
de Staat, beheerd wordt door een be
stuursraad, samengesteld volgens de in 
bewuste besluitwet opgegeven regelen; 

Overwegende dat de bestuursraad, 
krachtens deze bepaling, in de gerechte
lijke handelingen de wettelijke vertegen
woordiger van de dienst is ; 

Dat de dienst aldus in bedoelde hande
lingen enkel de bestnursraad zelf als ver
tegenwoordiger kan hebben ofwel de per
sonen uan welke deze raad regelmatig 
lastgeving heeft verleend ; 

Overwegende dat artikel 20. van het be
sluit van de Regent van 16 Januari 1945 
wel is waar bepaalt dat de algemeen-be
stuui·der, in wiens aanAtelling bij arti
kel 18 is voorzien, bevoegd is om· in alle 
gerechtelijkc en buitengerc~chtelijke han
delingen de dienst te vertegenwoordigen, 
maar dat dit uitvoeringsbesluit de regelen 
van vertegenwoordiging, zoRls deze bij de 
besluitwet van 28 December 1944 zijn 
vastgelegcl geweest, niet heeft kunnen wij
zigen; 

Dat uit voormeld artikel dienvolgens 
voor de algemeen-bestuurder geen geldige 
machtiging is kunnen voortvloeien om na
mens de dienst een voorziening in te stel
len; 

Dat de voorziening c1t1s niet ontvanke
lijk is; 

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

31 October 1952. -1" kamer. - Voo1·zit
ter, H. Louveaux, eers.te voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkluiden
de conclns·ie, H. Haoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en De Harven. 

2" KAMER. - 3 November 1952 
.ARBEIDSONGEV .AL. - ONGEVAL DA'l' ZICH 

OP DE WEG NAAR OF VAN HE'l' WERK VOOR
DOE'r. - DADER EN SLACHTOFFER AANGES'l'EL
DEN VAN EENZELFDE llEDRl,JFSHOOFD. - AR
TII{EL 19, ALINEA 3, YAN DE SA:M:El\'GEORDENDE 
WE'l"l'EN 'l'OEPASSELI.JK. 

Artilcel 19, alinea 3, van de samen,qeo1·
dende wetten bet1·efjende de ver,qoeding 
der schade voortspnt-itend nit arbeids
onaevallen, dat, jf,itgezontlerd het. ,qeval 

van m·ijwillige tout, aa1~ het slacht
ofjer van een arbeidsongeval het ver
haal volgens het gemeen 1·echt tegen de 
vemntwoordelijke dader van het onge
val ontzegt wanneer deze een aange
stelde van het bed1'ijfshoofd is, is toe
passelijlc op het on,qeval da.t .'<·ich op de 
we,q ncbar of van het werlc heeft voor
gerlaan, wanneer de dnder en het slacht
ofjer beiden aangestelden van een.zelfrle 
1Jed1'ijfshoofd zijn (1). (Bij koninklijfr 
besluit van 28 September 1931 samenge
ordencle wetten, art. 19; besluitwet van 
13 December 1945, art. 1.) 

(N. V. (( LE PHENIX BELGE >>; '1'. i\IAER'l'EN.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Maart 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schencling. van 
cle artil;:elen 1382, 1383, 1384 van het Btir
gerlijk Wetboek, 1 en 2 van de besluit
wet van 13 December 1945 betreffende de 
vergoeding der scilade voortspruitende 
nit ongevallen clie zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, 1!J, inzonderheid 
alinea 3, van de wetten betreffende de 
arbeiclsongevallen (samengeordend bij ko
ninklijk besluit van 28 September 1931), 
doorllat het bestreden arrest verweerder 
ten onrechte van de gemeenreclttelijke 
aansprakelijklleid. voortvloeiende nit het 
door hem gepleegde wanbedrijf l1eeft vrij
gesteld, om reden dat bet ongeval, . we
gens hetwelk vergoeding werd gevorderd, 
op de weg naar of van bet werk had 
plaats gegrepen, dan wanneer, vermits 
verweerder op de weg van of naar het 
werk geen aangestelde van het bedrijfs
lwofd meer was, hi.i niet .meer in de ver
eiste voorwaarden verkeerde om het in 
alinea 3 van voormeld artikel 19 voorge
schreven ontslag van aansprakelijkheid 
te genieten : 

Overwegende dat aanlegster, die het 
personeel van de Sabena tegen arbcidson
gevallen verzekerde, van verweerder 

, Maerten cle terugbetaling van de forfai
taire vergoedingen vordert welke zij uit
gekeerd heeft aan de slachtoffers van een 
verkeersongeval dat zich op de weg van 
of naar het werk voorgedaan heeft, en 
waarvoor verweerder verantwoordelijk is 
gesteltl geweest; 

Overwegende dat deze eis verworpen 
werd omdat, vermits de slachtoffers 
en verweerder allen aangestelden van de 
Sabena waren, bedoelde .slachtoffers, in 

(1) Zie verbr., 11 Juli 1949 (A·1·r. T' erbr., 
1949, biz. 408; Bull. en PASIC., ·1949, I, 541, en 
de nota 1, biz. 542). 
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wier rechten aanlegster is getreden, naar 
luid van artikel 19, alinea S, van de wet
ten betreffende de arbeidsongevallen, sa
mengeordend bij koninklijk besluit van 
28 September 1931, niet, overeenkomstig 
het gemeen recht, het herstel kunnen ei
sen van het nadeel dat hun door verweer
ders oneigenlijk misdrijf werd berok
kend; 

Overwegende dat aanlegster staande 
houdt dat deze wetsbepaling ten deze niet 
toepasselijk is dewijl de arbeiders of aan
gestelden, wanneer zij zich op de weg 
naar of van het werk bevinden en dus 
niet meer onder het toezicht van het be
drijfshoofd staan, opgehouden hebben te 
zijnen dienste te zijn, en dewijl cle band 
van ondergeschiktheid, welke het bij ali
nea S, van artikel 19, voorziene ontslag 
van aansprakelijkheicl rechtvaarcligt, bij
gevolg niet meer bestaat; 

Overwegende dat artikel 1 van de be
sluitwet van 13 December 1945 luidt : 
« de bepalingen van de samengeordende 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen zijn van toepassing op de ongeval
len die zich op de weg naar en van het 
werk voordoen ll ; 

Overwegencle clat cleze formele, nauw
keurige en algemene termen niet veroor
loven cle ongevallen welke zich op de weg 
naar of van het werk hebben voorgedaan 
uit de toepassing van artikel 19, alinea 3, 
van de samengeordende wetten betreffen
de de arbeidsongevallen te sluiten; 

Dat het miclclel dienvolgens naar recht , 
faalt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzte
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten · 
en tot een vergoecling van 150 frank je-
gens verweerder. ' 

1l November 1952. - 2° kamer. - VoOI'
zUtel·. H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag 
geve1-, H. De Bersaques, - Gelijkl-ttiden
de concl·usie, H. Roger Janssens de Bist-
hoven, aclvocaat-generaal. · 

2e KAMER. - 3 November 1952 

to JAARLIJKS BETAALD VERLOF. -
VERLOFGELD. - BEDIENDEN. - VERPLlCH
TING VAN DE WER.KGEVER OM DE BEDIENDE, 
BENEVENS DE NORMALE BEZOLDIGING, EEN BIJ-, 
KOMEND BEDRAG GELIJK AAN EEN DEEL VAN 
DE WEDDE TE BETALEN. -DoOR HE'l' BESLUIT 
VAN DE REGENT VAN 19 JULI 1949 OPGELEGDE , 
VERPUCH'l'ING. - WERKGEVER DIE VOOR DE 
INWERKINGTREDING VAN DA1' BESLUIT VER
ZUIMD HEEFT DIT BIJKOMEND BEDRAG TE BE· 
TALEN .. - GEEN MHiDRIJF. 

2° JAARLIJKS BETAALD VERLOF. -
BESLUITWET VAN 3 JANUARI 1946 EN UITVOE-

RINGSBESLUITEN. - lNRREUKEN. - TERMIJI'< 
VAN VER.JARING VAN DE PUBLIEKE VORDER!NG~ 

So JAARLIJKS BETAALD VERLOF. -
VERLOFGELD. - BEDIENDE WAARVAN DE VER
BIN'l'ENIS VERSTRIJK'l' ALVORENS VERLOF 'l'E 
HEBBEN GENOMEN. - VERZUIM DOOR DE 
WERKGEVER HEM EEN DEEL VAN DE 'l'IJDENS 
HET VORIG DIENS'l'JAAR VERDIENDE WEDDE TE 
BE'l'ALEN. - J\IIISDRI-JF VOLTROKKEN OP DE 
DAG WAAROP DE VERBINTENIS IS VERSTREKEN. 

4° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
S•rRAFZAKEN.- JAARLIJKS BE'l'AALD VERLOF. 
- VERZUIM VAN BETALING VAN HE'!' VERLOF
GELD. - VERBREKING VAN DE S'l'RAFVEROOR
DELING. - BRENG'l' DE VERBREKING MEDE VAN 
DE BIJKOMENDE VEROORDELINGEN TOT BETA
LING VAN DE ACH'l'ERS'l'ALLIGE BIJDRAGEN OF 
VERLOFGELDEN. 

5° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN VEROORDELING. 
- VERBREKING OMDA'l' HET FElT GEEN MIS
DRIJF KAN UI'l'MAKEN. - VERBREKING ZON
DER VERWIJZING. 

6° VERWIJZING NA VERBREKING. -
8'l'RA~'ZAKEN. - VERBREKING VAN DE BESLIS
SING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - VER
BREKING GEGROND OP DE VASTS'l'AANDE VERJ A
RING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - VER
BHEKING ZONDER VERWI-JZING. 

1 o Daar lle verplichting van lle werlcge
·ver aan lle belliencle, cl-ie zijn vm·lof 
neemt benevens zii'n normale bezollli
[Jing, ~en cleel vctn de -mna.nflel-ijkse ·wed
cle te beta.len, eerst floor het besluit vctn 
de .Regent va.n 19 J·uU 1949 werd opge
le!fd, heett de we'l'lcgever flie, v66r de 
inwe'l'lcingtreding vctn fl(tt besluit, d-it 
bijlco-mena. bed·mg niet heett betanld, 
yecn -misarijf getJleegd. (Besl. van de 
Hegent van 19 Juli 1949, art. 20, 21, 
34 en 36.) 

2° De stra.fvo1'de-ring op grand vctn een 
overtreding van de 1Jepctlingen van ae 
beslttitwet vnn 3 Ja.ntta-ri 1946 betret
tende het jctct-rlijks ve·rlof vctn de loon
t-rekkencle Ciil'bcide·rs en van de k1'ctch
tens die besZuUwet gcnomen besl'ltiten, 
'Ue·rja.a.rt net een val jactl', ·tnet ingnng 
vctn de clag wa.cwop de ove·rtrefling we·rd 
[Jepleegrl (Besluitwet van 3 Januari 
1!)4(), art. 32.) 

so De ovel'tt·ed·in!t rle1Jlee,qd floor fle werlc
gever, wellce vm·z'ltimd heett ann z·ijn 
becliende, wna-rvan de ve-rbintenis voor
aleer hij zijn verlof genorn,en heett ve-r
St1·eken is, een deel 'Vctn de tij dens 
het vo-rim dienstjaar verdienfle wedde 
te betalen, is voltrokken op de dag 
waarop gemelde verbintenis verstreek. 
(Besl. van de Regent van 19 Juli 1949, 
art. 22, al. 2.) 

4° De verbreking van fle st-rajveroorde
ling, uitgesprolcen wegens verzttim van 
beta.ling van de bijdm,qen of verlofgeZ
den, brengt de verbr'eking mefle v.an de 
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bijlcomende ve1·oordelingen tot betaling 
van de achterstaUige bijdragen of ver
lofgelden. (Besluitwet van 3. J anuari 
1946, art. 26, al. 4.) 

5° W anneer een vonnis van veroordeling 
verbrolcen wordt omdat het ten laste 
geleud feit, volgens de bestaande wet
geving, geen misdrijf uitmalcen lean, nl. 
omdat het besluit dat zou overtreden 
geweest zijn nog niet in werlcing was 
getreden, wordt de verbrelcing zonder 
vm·wijzing uitgespt·oJcen (1). 

6o De verb·relcing van de beslissing ovet· 
de publielce vordet·in_q gewezen op grand 
dat, blijlcens de p1·ocedure, de verjaring 
van die vorderinu op de datum van de 
verbrolcen beslissing verlcregen was, ge
schiedt zonder verwijzing (2). 

(WAS'l'EELS EN << ATELIERS DE CONFECTION 
:MECANIQUE )).) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op. het bestreden 
vonnis, op 3 Maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Reclltbank 
te Charleroi ; 

A. Over de voorziening van Wasteels, 
beklaagde : 

Over het eerste middel, ambtshalve op
geworpen : schending van de artikelen 9 
van de Grondwet, 1 en 2 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
over de eerste ten laste van aanlegger in
gebrachte betichting uitspraak doende, 
hem, bij bevestigfng van het beroepen von
nis, tot een geldboete veroordeelt, dan 
wanneer het in deze betichting opgegeven 
verzuim geen inbreuk uitmaakte toen aan
legger zich daaraan schuldig zou gemaakt 
hebben : 

Overwegende dat aan aanlegger onder 
het 1 o van de dagvaarding ten laste werd 
gelegd verzuimd te hebben aan zijn kan
toorbeambte Degroot, die in de loop van 
het jaar 1948 zijn verlof nam, benevens 
zijn gewone bezoldiging van 5.600 frank 
per maand, een bijkomend bedrag over
eenstemmende met 12/48ste van deze be
zoldiging uit te betalen; 

Overwegende dat de aanlegger aldus 
verweten feiten eerst als inbreuk zijn 
aangemerkt geweest bij artikel 21 van 
het besluit van de Regent van 19 Juli 
1949 betreffende het jaarlijks verlof der 
Ioontrekkende arbeiders, genomen ter uit
voering van de besluitwet van 3 Januari 
1946; 

Overwegende dat het verzuim dat in 

(1) Verbr., 7 April 1952 (A1·r. Ve1·b1-., 1952, 
biz. 440; B1tll. en PAsrc., 1952, I, 508, en de 
nota 2); 27 October 1952 (zie hoger, biz. 90; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 95). 

de betichting aan aanlegger ten laste
wordt gelegd, in 1948 werd begaan.; 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 19 Juli 1949 destijds niet toe
passelijk was; dat het immers eerst op 
1 Januari 1949 in werking getreden is 
(art. 36); dat daaruit volgt dat het be
streden vonois onwettelijlr is en met 
schending van de in het midllel ingeroe
pen wetsbepalingen tegen aanlegger uit 
hoofde van de eerste telastlegging een 
strafveroordeling uitspreekt; 

Over het tweede middel, ambtshalve op
geworpen : schending van de artike
len 23 en 26 van de wet van 17 April 1878, 
de voorafgaande titel bevattende van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
32 .van de besluitwet van 3 Januari .1946 
betreffende het jaarlijks verlof der loon
trekkende arbeiders en 33 van het uit
voeringsbesluit van de Regent van 19 Juli 
1949, doordat het bestreden vormis, over 
de tweede tegen aanlegger ingebrachte 
telastlegging uitspraak doende, hem, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, tot 
een geldboete veroordeelt, clan wanneer 
de openbare vordering door verjaring ver
vallen was : 

Overwegende dat in de tweede telast
legging aanlegger werd verweten ver
zuimd te hebben aan zijn kantoorbeambte 
Degroot, wiens verbintenis op 1 April 1950 
alvorens deze zijn verlof had genomen, 
verstreek, een som gelijk aan 4 t. h. van 
de door hem tijdens het vorige dienstjaar 
en het lopende dienstjaar vercliende wed
de, namelijk 5.600 frank per maand, te 
betalen;. 

Overwegencle dat dit verzuim naar luid 
van artikel 26 van het besluit van 3 Ja
nuari 194(i, waarnaar artikel 33 van voor
meld besluit van 19 Juli 1949 verwijst, een 
inbreuk zou uitmaken op ar·tikel 22 van 
het besluit van de Regent van 19 Juli 
1949, waarop politiestraffen zijn gesteld; 

Overwegende dat volgens artikel 32 van 
de besluitwet van 3 .Januari 1946 de straf
vordering op grond ener overtreding 
van de bepalingen van die besluitwet en 
van de krachtens deze genomen besluiten 
na een vol jaar verjaart, met ingang van 
de dag waarop de overtreding werd ge
pleegd; 

Overwegende dat het verzuim, hetwelk 
de tweede tegen aanlegger ingebrachte 
telastlegging uitmaakt, niet is kunnen 
voortgezet worden na 1 April 1950, op 
welke datum, volgens de qualificatie, de 
verbintenis van de kantoorbediende De
groot verstreek; dat de inbreuk op die 
datum dus voltrokken was; 

(2} Verbr., 22 Juli 1950 (Arr. Vm·b-r., 1950, 
biz. 736; Hull. en PAsrc., 1950, I, 843, en de 
nota 2, biz .. 844·). 
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Overwegende dat, blijkens de proce
dure, n~ 26 Februari 1951 geen claad van 
onderzoek of van vervolging binnen het 
tijclsverloov van een jaar met ingang van 
1 April 1950 in de zaak is verricht ge
weest; 

Dat uaaruit is af te leiclen dat op 
3 Maart 1952, uatum van het bestreden 
vonnis, de publieke vordering door ver
jaring was vervallen; 

Overwcgencle dat de verbreking van de 
beslissing waarbij strafveroorclelingen op 
beicle telastleggingen werclen uitgespro
ken, de verbreking van de beslissing me
debrengt waarbij het bestreclen vonnis 
ambtshalve ten laste van aanlegger de bij
komende veroorclelingen voorgeschreven 
bij artikel 26, alinea 3, van de besluitwet 
van 3 .Tanuari 1946 uitspreekt; 

B. Over de voorzieniug van de naam
loze vennootschap << Ateliers de confection 
mecanique llu Centre ll, burgerlijk verant
woonlelijke partij : 

Overwegende ·uat ,nit geen enkel stuk 
waarop het Hof acllt vermag te slaan 
blijkt clat de voorziening betekencl is ge
wcest aan het openbaar ministerie, tegen 
hetwelk zij gericht is; dat clienvolg·ens, 
bij toepassing van artikel 418 van het 
vVetboek van strafvorclel'ing, de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

Overwegencle evenwel dat, ten gevolge 
van de verbreking van de beslissing gewe
zen over de tcgen aanlegger ingestelde 
pnblieke vordering, de beslissing gewezen 
ten aanzien van . uanlegster, burgerlijk 
verantworclelijke partij, geen voorwerp 
he'eft; 

Om clie redenen, en zonder dat er grond 
zij om de door aanlegster tot staving van 
llaar voorziening ingeroepen midclelen te 
onderzoeken, verbreekt het bestreclen von
nis; beveelt clnt onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
en llat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigcle be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat, behalYe deze gevallen op de voor
ziening van aanlegster, welke haar ten 
laste blijven; zegt da.t er geen aarileiding 
is tot verwijzing. 

3 November 1!152. - 26 kamer. - V001'
zitter·. H. Wouters, voorzitter. ,.- Verslaq
geve1·, H. Bareel. - Gelijlclwidende con
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KA!'VIER. - 3 November 1952 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - ONVRI.TE 
TOLKRTNG. - 0PSLAG VAN KOOPWAAR. -
0PSLAG DIE DE BEHOEFTEN VAN DE HANDEL 

NIET '!'E BOVEN GAAT. - SOUVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE RECH'l'ER OVER DID GHOl\'D. 

De rechter orer fle gronfl beoordeelt sou
verein in feUe of fle hoeveellwifl floor 
de hanclelact1' in bezit {lehmt.flen lcoop
waa·r, de behoeften · van z·ijn handel te 
boven f!CLat. (Wet van 26 Augustus 11>22, 
art. 177 en 185, 2°.) 

(BES'l'UUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
'1'. MATHIEU EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 :Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste midclel : schencling van 
de m·tikelen 3, 4, 9 en 19 van de Algemene 
Wet van 26 Augustus 1822 over de clou
ane- en accijnsrechten, doorclat lwt be". 
streclen arrest tPgen verwe~·nlen; cle te
lastlegging van vervoer en in bezit hou-. 
<len van koffie, zoncler besclleiden, binnen 
de tolkring niet hewezen verklaarcl heeft: 

Overwegencle clat geen onregelma tig ver
voer van koflip binnen <le tolkring aan 
Ycrweerders wercl ten laste gelegcl ; 

Overweg·encle clat aanlegger, ten aan
zien van het in bezit houdcn van koffie, 
binnen de tolkring·, tot staving van zijn 
voorziening enkel feitelijke bescllouwin
gen doet gelden welke buiten het toezicht 
van het Hof vallen; 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
door de feitelijke vaststelling dat de hoe
veelheid litigienze koffie cle belloeften 
van de handel van clerde verweerder niet 
te boven ging, de vrijspraak van ver
weerders wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat het mi<lclel niet kan worden aan
genomen ; 

Over het tweede micldel : schencling van 
artikel 185 van voormelde wet. van 26 Au
gustus 1822, doordat llet bestreden arrest 
dercle verweerder vrijspreekt van de te
lastlegging binnen <le tolkring een hoe
veelheicl zetmeel onregelmatig te llebben 
opgeslagen, om reden dat het in bezit hou
clen van deze koopwaar door regelmatige 
facturen geclekt was, uan wanneer de 
door dercle verweerder overgelegde fac
turen, naar hun dagtekening, meer clan 
zes maanclen voordien opgemaakt waren 
geweest; 

Overwegencle dat het middel het arrest 
niet bestrijclt in zover het <le echtheid 
aanneemt van de door verweerder Lam
bert overgelegcle twee facturen en, bij 
verwijzing naar de gronden van de eerste 
rechter, vaststelt clat cleze facturen ge
clagtekencl zijn 16 J anuari 1948 en 6 Fe
bruari 1948 en betrekking llebben op een 
hoeveelheid zetmeel welke hij op 10 Fe
bruari 1948 in zijn bezit had; 
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Dat blijkens deze vaststellingen het iiJ. 
bezit houden van het zetmeel gedekt was 
door bewijsstukken die niet meer dan zes 
maanden vom·dien waren opgemaakt ge
weest; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
reclltsvorm~n werden nageleefd en dat de 
beslissing overc~nkomstig de wet is; 

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

3 November 1952. - 2" kame1·. - Voo·r
.'<litter. H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlcluidende oon
olttsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 3 November 1952 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - ON
VRI•TE TOLKRING. - VERVOER VAN KOOP
WAAR ZONDER BESCHEIDEN. - VRIJSPHAAK 
GEGHOND OP DE BEPALING VAN ARTIKEL 8, ALI
NEA 2, VAN DE WET VAN 6 APHIL 1843. -
ARREST DAT SLECH'l'S OP EEN VAN DE 'l'OEPAS
SINGSVOORWAARDEN VAN DIE BEPALING WI.JS'l'. 
- ,0NWET'l'ELIJKHEID. 

2° VERBREKING. - DHAAGWIJDTE. -
·DOUANEN EN ACOIJNZEN. - MISDRI-JF S'l'HAF
BAAR ME'1' GEVANGENISS'l'RAF. EN ME'l' GELD
BOETE. - VRIJSPRAAK. - VOOHZIENING 
DOOR HE'l' BES'l'UUR ALLEEN. - VEHBREKING. 
- VERBREKING BEPERK'l' 'l'O'l' DE BESLISSING 
OVER DE VORDERING VAN HET BESTUUR. 

1 o Is onwettelijlc, het arrest da.t vnn de 
telnstlerminrr vnn vervoer, zonde1· be
scheiden, vnn lcoopwnnT binnen de tol
lc-ring V1'ijspi·eelct om de enige 1·eden 
dnt de plants vanwnwr de lcoopwaar 
lcwam gelegen is in het uebied waar, 
volgens nrtilcel 8 van de wet vnn 
6 April 1843, geen bescheid wordt ver
eist, zonder vnst te stellen dnt rlie
plnnts een gesloten plnats of een vesting 
is. (Wet van 6 April 1843, art. 8.) 

2° Wanneet· in .ealcen van douanen en 
nccijnzen het best·zm·r zich alleen in ver
brelcing heett voorzien te_qen een an·est 
dnt de 7Jelclangde van een met gevnnge
nisstmt en met geldboete strafbnar mis
drijf m·ijspreelct, vernieti_qt het Hot, in 
geval vnn ve·rbreldng, dat nrrest slechts 
·in zover het over de vordm·ing vnn het 
best-IMtr uitspt·anlc heett gedann (1). 

(1) Verbr., 
biz. 29; Bull. 

6 October 1952 (zie 
en PASIC., .1953, 1, 31). 

VERBR., 1953. - 8 

boger, 

(BESTUUR VAN DOUANEN EN AOOIJNZEN, 
'1'. BENKER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 April 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel van ambtswege : schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 8 van de wet van 6 April 1843, 
doordat het bestreden arrest niet vast
stelt dat de tot toepassing van laatstaan
gecluide wetsbepaling vereiste voorwaar
den vervuld waren : 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
uitspraak doende over de telastlegging 
van vervoer van koopwaar binnen de tol
kring, zonder bescheiden, deze niet ge
grond verklaart en verweerder vrij
spreekt; 

Dat het cleze beslissing steunt op tnti
kel 8 van de wet van 6 April 1843, luidend 
als volgt : << Geen bewijs - dit wil zeg
gen borggeleibiljet of geleibrief - wordt 
vereist wanneer de goederen uit de ge
sloten steden en uit de verder dan 5.000 m. 
van de grenzen afgelegen vestingen ver
voerd worden ll ; 

Overwegende dat !let arrest zich ertoe 
beperkt te verklaren « dat zowel de woon
plaats van beklaagde, namelijk llet ge
lmcht Nidrum (Elsenborn), vanwaar de 
litigieuze koopwaar kwam, als de plaats 
waar zij verkocllt of te koop aangeboden 
werd, gelegen zijn in het gebied waar, 
volgens vorenaangellaalde wettekst, geen 
besclleid vereist wordt ll ; 

Dat het niet vaststelt dat voormelde 
plaats Nidrum een gesloten plaats of een 
vesting is; 

Dat het arrest, door zulks niet vast te 
stellen, zijn beslissing niet wettelijk met 
redenen heeft omkleed ; 

En overwegende dat, voor het overige 
de substantHHe of op straf van nietig
heid voorgescllreven rechtsvormen werden 
nageleefd en dat de beslissing over de 
vervolging uitgaande van llet bestuur van 
clouanen en accijnzen wettelijk is ; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den beslissing, docll enkel voor zoveel 
zij over de vordering van llet bestuur 
van douanen en accijnzen uitspraak ge
claan heeft en verweerder van de telast
legging van onwetteli.ik vervoer en ven
ten binnen de tolkring vrijgesproken 
heeft · beveelt dat onderhavig arrest 
zal w~rden 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; verwijst. de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel; veroordeelt verweerder tot de kos
ten. 
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3 November 1952. - 2e kamer. - Vo01·· 
zitter. H. Wouters, voorzitter. - Verslay. 
gever, H. De Bersaques. - GeUjlcl'lf,iden
de concl1tsie, H. Roger .Tanssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 3 November 1952 
1° OPENBARE DRONKENSCHAP.- IN 

S'l'AA'l' VAN DRONKENSCHAP VERKERENDE PER
SOON DIE IN ElflN OPENBA RE PLAATS EEN VOER
'l'UIG<'BESTUURT. - GELDBOE'l'E LAGER DAN 
26 ~·RANK. - ONWE'l'TELIJKHEID. 

2° OPENBAHE DRONKENSCHAP.- IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP VERKERENDE PER
SOON DIE IN EEN OPENBARE PLAATS EEN VOER
i•UIG BESTUUHT. - 0NTZE'l"l'ING VAN HE'l' 
RECH'l' 'l'E m;STUREN. - 0NTZE'l"l'ING BEPERK'l' 
TOT HE'l' BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG. 
- ONWE'l"l'ELIJKHEID. 

1° De geldboete waaTtoe de rechte·r de 
verdachte veroonleelt die, in staat van 
dronlcenschap, ·in een openbare plaats 
een voertu.ig bestwuTt, m.ag niet lager 
dan 26 f·ranlc zi.in (1). (Besluitwet van 
1.4 November 1.939, art. 3.) 

2°. W anneer hij cle verdachte vm·oonleelt 
die, in staat van dronkenschap, ·in een 
openbare plaats een voet·tu,ig heeft be
stlt.w·d, m.oet de rechter te.qen hem de 
ontzetting witsprelwn, gedu.rencle de door· 
de ·wet bepaalde dmw, van het recht een 
voertu,ig of een luchtschip te besturen 
of een rijdier te geleiden; hij mag 
de ont.zett-ing niet tot het best·ut·en van 
een m.otorvoertu.ig beperlcen (2). (Be
sluitwet van 14 November 1939, art. 10.) 

(PROCUHEUJ~ DES KONINGS TE DINAN'l", 
T. SACR.E.) 

AH.R~;R•r. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Mei 1952 in hager beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

Over het enig middel afgeleid nit de on
wettelijkheid van de nitgesproken straf, 
doordat de opgelegde boete lager is dan 
het bij de wet vastgestelde minimum, en 
de ontzetting van het recht om een voer
tuig te besturen ten aanzien van « een mo
torvoertuig )) toegepast is geweest, in 
steele van ten aanz1en van een voertnig, 
een luchtschip of een rijdier toegepast te 
worden: 

Overwegende dat het bestreden voni1is 
verweerder tot een geldboete van 25 fr. 

·of drie dagen vervangende gevangenis-

(1) Verbr., 5 Maart 1951 (Bull. en PASIC., 
1951, I, 453). 

straf veroordeelt, en hein voor de . duur 
van drie maanden ontzet van het recht om 
enig motorvoertuig te besturen, nit hoofde 
van, op 19 Februari 1952, op de weg van 
Beauraing naar Fesschaux, in een open
bare plaats en in staat van dronkenschap, 
een voertuig te hebben bestuurd of een 
rijdier te hebben geleid of een andere 
bezigheid te hebben verricht welke voor
zichtigheid of bijzondere voorzorgen ver
eist ten einde gevaar voor zich zelf of 
voor andere te vermijden, welk feit bij 
artikel il van de besluitwet van 14 Novem
ber 1939 strafbaar is gesteld; 

Overwegende dat de bij dit artikel be
paalcle minimum boete, voor zover bin
nen de wettelijke termijn geen herhaling 
heeft plaats gehad, 26 frank is; dat bo
vendien, nit kracht van artikel 10, 3°, 
van dezelfde besluitwet, cle re'chter we
gens elke inbreuk op voormeld artikel 3 
de ontzetting van· het recht om een voer
tuig of een luchtschip te bestnren of een 
rijdier te geleiden, voor de bij deze bepa
ling vastgestelde duur client nit te spre
ken; 

Overwegende· dat, . door aan aanlegger 
een lagere gelclboete dan 26 frank op te 
leggen, en door de uitgesproken ontzet
ting tot het recht om enig motorvoertuig 
te besturen te beperken, · het bestreden 
vonnis de aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

om· die redenen, verbreekt het bestre
d(on vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zai worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg. te 
Dinant en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Namen, uit
spraak doende in hager beroep. 

3 November 1.952. - 2e kamer. -·voot·
zitter en verskLggevet·, H .. Wouters, voor
zitter. - Gelijlc~nidende concl·us·ie, H. Ro
ger .Janssens de Bisthoven, advocaat
,generaal. 

2e KAMER.- 3 November 1952 

1o OPENBARE DRONKENSCHAP. -
JNBHEUK OP DE BESLUI'l'WET VAN 14 NOVEM
BE 1939. -- STRAF VAN ONTZETTING VAN RET 
RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN. -
DUUR. 

2o S'l'RAF. - KRAOHTENS DE BESLUI'l'WET 
VAN 14 NOVEMBER 1939 UlTGESPROKEN ONT-

(2) Ver~r.', 29 Juli 1952 (A•·r. Ve•·b•·., 1952, 
blz. 676; B<tll. en PASIC., 1952, I, 765). 
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ZET'l'ING VAN HE1' RECHT OM EEN YOEHTlilG 
TE BESTUREN. - BESTANDDEEL VAN DE HOOIW

STRAF. 

1° De ontzetUng van het recht om een 
vom·tnig of een luchtschip te best·w·en 
of e<m ·ri.jclier te geleiclen, ·witgesprolcen 
le,rachtens a1·tilcel 10_, 3°, van cle besln-it
wet van 14 Novembe-r 1939 betreffencle 
cle bete·nyeling van cle clronlcenschap, 
mag niet 1J001' meer dan zes maanden 
ttitgesprolcen worden, beho·nclens in het 
geval 'Vftn een n-i.ewwe he-rhaUng, zoals 
bij cle tweecle o.l·inea van d·ie wettel-ijlce 
bepnling ·is voorzien. 

2° De st·raf ·va1.-.. cle ontzett·ing van het 
recht om een voertttig of een lttchtschip 
te bestm·en of een rij d·ie1· te geleiden, 
voo1·zien bij artilcel 10, 3°, ·van de be
slu.itwet van 14 November 1939 betref
fende de bete-u.geling van de dronlcen
schap, is ,qeen st·rq,f die onderscheiden 
is van de hoofclstraf; zij is een bestand
cleel ervan (1). (Stilzwijgende beslis
sing.) 

(DASOGNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van cle Grondwet, 418 van 
het Strafwetboek en 42 van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 op de 
verkeerspolitie, cloordat het bestreden ar
rest de feitelijke en juridische verweer
middelen niet heeft beantwoord welke 
aanlegger bij regelmatig v66r de rechter 
in hoger beroep genomen conclusies ten 
aanzien van de telastleggingen A en 0 
had ingeroepen : zijnde onvrijwillige do
ding en inbreuken op artikel 42 van het 
koninklijk besluit van 1 Febrnari 1934 : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd onder meer uit hoofcle van bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg de dood 
van Celine Magnot veroorzaakt te heb
ben, doch zonder het inzicht om de per
soon van een ander aan te ranclen ; 

Overwegende dat aanlegger in regel
matig v66r het lrof van beroep genomen 
conclusies staande hield dat het ongeval 
uitslnitend te wijten was aan de schuld 
van het slachtoffer hetwelk, aan doof
heid onderhevig. zich op de rijweg bege
ven had zonder uit te kijken of een voer
tuig naderde, dan wanneer het, naar luid 
van artikel 22, 4°, van de Wegcode de 
do01·gang diende vrij te laten voor aan-

(1) Arg. verbr., 5 Mei 1952 (A1'1'. Vm·bt·., 
1952, blz. 4.76; B-ull. en PAsrc-., 1952, I, 547, en 
de nota 1, biz. 548). 

Iegger die met een matige snelheid reed 
· en het bij zijn nadering had gewaar

schuwd; 
Dat aanlegger volhield geen onvoorzich

tigheid te hebben begaan, vermits hij er 
met recht en reden mocht op rekenen dat 

· het slachtoffer _de wetsbepalingen zou na
komen krachtens welke hem de verkeers
vo01Tang toekwam; 

Overwegende dat, welke ook de doeltref
fendheid wezen mocht van deze verweer
middelen, de rechter over de grond ertoe 
was gehouden ze te beantwoorden; 

Dat het bestreden arrest, hetwelk zich 
E'rtop N~pPrkt te verklaren « dat de door 
de eerste rechter vaststaand verklaarde 
feiten der telastlegging bewezen gebleven 
zijn na het onderzoek dat v66r het hof 
plaa ts heeft gehacl >J, zonder enig ancler 
antwoorcl op aanleggers .conclusies te ver
strekken, aan cleze verplichting te kort 
is gpkomen en m·tikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft; 

Over het miclclel van ambtswege : scherr
ding van de artikelen 3 en 10 van de be
sluitwet van 14 November 1935, wat de 
straffen betreft uitgesproken uit hoofde 
vari de telastleggingen B en JJ (inbreuken 
op art~kel 11 van het kiminklijk besluit 
van. 1 Febrnari 1934 en op artikel 3 van 
de besluitwet van 14 November 1939) : 

Overwegende dat krachtens artikel 10 
van de besluitwet van 14 November 1939 
de ontzetting van het recht om een voer
tuig of een luchtschip te besturen of een 
rijdier te geleiden slechts voor een duur 
van ten hoogste zes maanden mag worden 
nitgesproken, behoudens het geval van 
E'E'll niPmve herhaling, hetwelk zich ten 
de,..,e niet heeft voorgedaan, terwijl het 
bestreden arrest deze duur op drie jaar 
heeft . vastgestelcl; 

Dat het arrpst aldus de in het midclel 
aangeduicle wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Om die reclenen, vprbreekt het bestre
den vomiis ;_ 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 dp vernietigde beslissing; 
Iaat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. · 

3 November 1952. - 2e kanwr. - Vom·
zitte1~. H. Wouters, voorzitter . .,--- Ve-rsln!l
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclu.iclen
de conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hovE'n, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 3 November 1952 
VOORZIENiNG IN VERBREKING. -

ArrsTAND. - STHAFZAKEN·. - VoonziENING 
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DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FINANClEN TEGEN 
EEN ARREST VAN. VRTJSPRAAK. - AFS'l'AND 
VAN DE VOORZIENING GELI,JKSTAANDE MET 
AFS'l'AND VAN DE VORDERING. - DECRETEREN 
VAN DE AFS'l'AND. 

Het Hot decreteert de afstand van de 
door de Administrntie van financWn, 
veFuol,qende parti:i, te,qen een arrest van 
vrijspraalc in[Jestelrle voorziening, tvan
neet· die atstnna rnet een afstana van 
ae vorrlerin[! !JCI-ijlcstaat (1). 

(ADMINISTRATIE \'AN ICINANCIEN, T. TOUSSAINT.) 

AHREST. 

HE'.r ROll'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat bij een geschrift van 
15 September 1952, Mer Van Leynseele, 
advocaat bij het Hof van verbreking, 
welke van een door de Minister van finan
cH~n afgeleverde bijzondere machtiging 
laat blijken, van de door de administratie 
ingestelde voorziening afstand gedaan 
heeft; . 

Overwegende dat, vermits verweerder 
bij het bestreden arrest van vervolging 
ontslagen is geweest, daaruit volgt dat de 
afstancl van de voorzie:~+ing met een af
stand van de vordering dient te worden 
gelijksgesteld; dat er groncl aanwezig is 
om de afstand te decreteren ; 

Om die r.edenen, decreteert de afstand 
van de voorziening en veroordeelt de 
Staat tot de kosten. 

3 November 1952. - 2" kamer. - Vo01'
zitte·r. H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slay
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 November 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - AFSTAND GEVOLGD DOOR EEN 
BRIEF DIE EEN RERROEPING VAN DE AFSTAND 
INSLUIT. - BRIEF DIE GEEN KARAK'l'ER VAN 
ECR'I'RElD VER'l'OONT. - HET HOF SLAA'f 
GEEN ACR'l' EROP. 

Wannee1· ae aanlegger atstand van z·ijn 
voorziening heett gerlaan, slaat het H of 
geen acht op een brief die geen lcarak
ter van echtheid 'vertoont en die de her
roeping van de afstand insluit (2). 

(1) Verbr., 21 Januari 1952 (Arr. Ve1·br., 
1952, blz. 254; Bull. en PAsrc., 1952, I, 281). 

(JURDAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat aanlegger, bij verkla
ring van 15 Juli 1952, afgelegd ten over
stalin van de Directeur der gevangenis 
te Luik, afstand gedaan heeft van zijn 
voorziening van 7 Juli 1952; 

Overwegende dat een brief van 22 Au
gustus 1952, gericht naar de H. Procu
reur-Generaal bij het Hof van beroep te 
Luik en waarop de handtekening van 
Roger Jurdan voorkomt, verzoekt, zon
der dat van de gedane afstand gewag 
wordt gemaakt, dat de voorziening inver
breking zou worden ingewiligd ; 

Overwegende dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op zulke brief welke 
geen karakter van echtheid vertoont; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening en veroordeelt aanleg
ger tot de kosten. 

3 November 1952. - 2" kamer. - Voor
Z'itter. H. Wouters, voorzitter. - Ve'I'Blag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijklu.idende conclttsie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

2" KAMER.- 3 November 1952 
REGELING VAN RECHTSGEBIED. -

REGELMA'l'IGF. BESCRIKKING 'l'OT CON'l'RAVEN
'J'IONALISERING TEN AANZIEN VAN EEN VER
DACH'l'E. - POLITIERECR'l'BANK VOOR WELKE 
BOVENDIEN 'l'EN LAS'J'E VAN DEZELFDE VER
DACHTE EN VAN EEN 'l'WEEDE VERDACRTE DAG
V AARDINGEN DOOR RET OPENBAAH MINIS'l'ERIE 
AANRANGIG ZIJN GEMAAK'l'. - DAGVAARDING 
AAN DE TWEEDE VERDACR'l'E UI'l' ROOFDE VAN 
EEN FElT DA'I' '1'0'1' DE BEVOEGDREID VAN DE 
CORRECTIONELE HECHTBANK BEROOR'l'. 
VONNIS VAN ONBEVOEGDREID VAN DE CORREC~ 
'l'IONELE RECRTBANK, IN HOGER BEROEP UIT
SPRAAK DOENDE, EN GEGROND OP DE VER
KNOCR'l'REID VAN DE DRIE MISDRIJVEN. -
VERNIE'I'IGING VAN RET VONNIS VOOR ZOVER 
RE'l' ZICH ONBEVOEGD REEF'l' VERKLAARD OM 
KENNIS 'l'E NEMEN VAN DE 'l'EN LASTE VAN DE 
EERSTE VERDACR'l'E GELEGDE FEI'l'EN. - VER
WI.TZING, BINNEN DIE PERREN, NAAR EEN AN
DERE CORREC'l'IONEL~J RECRTBANK UITSPRAAK 
DOENDE ll'l HOGER BEROEP. 

Wnnnee1·, na een regelmatige beschilclcing 

(2) Zie yerbr., 11 December 1944 (Arr. 
T'erbr., 1945, blz. 61; Bu.ll. en PASIC., 1945, 
I, 66). 
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tot cont·raventionaUsct·iny van de raad
lcamet·, en na een dayvaarding door de 
arnbtenaar van het openbaar ministerie 
ten las'te van dezelfde verrlachte wegens 
ecn ander misdr·ijf behat·ende tot de be
voegdheid van de poUtier·echtbanlc en 
een dagvaarding door dezelfde ambte
naar ten laste vwn een tweede ve·r
. dachte weyens een m·isdrijf behorende 
tot de bevoegdheid ·van de correctionele 
rechtbanlc,' die t·echtbanlc, op het hager 
beroep tegen het vonn·is van de politie
rechtbanlc uitspTaalc doende, zich vom· 
het geheel. onbevoegd verlclaat·t om t"e
den van de verlcnochtlwid tussen de drie 
misdt'ijven, vernietigt het Hot, op het 
verzoelc tot r·e,qeliny van rechtsgebied, 
het vonnis van de corTectionele recht
banlc voor zover deze zich onbevoegd 
heett verlclaard om van de ten laste 
van de eet·ste venlachte [lelegde mis
drijven lcennis te nemen, en verwijst 
het, binnen die perlcen, de zaalc naar 
een andere cotTectionele t·echtbanlc, in 
hoye·r be·roep uitspraalc auende (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS ~·E DOORNIK, 
'l'. FAGNAWl' EN ANDEREN.) 

AR.RES'I'. 

HET HOF; - Gelet op bet verzoek 
tot regeling van recbtsgebied, ingediend 
door de procureur des konings bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Door
nik; 

Overwegende dat bij beschikking van 
4 Januari 1952, waarin van verzacbtende 
omstandigheden melding was gemaakt, 
de Raadkamer van de Recbtbank van eer
ste aanleg te Doornik Aime Fagnart naar 
de bevoegde rechtbank van politie verwe
zen beeft nit boofde van, te Saint-Sau
veur, op 6 December 1951, bij' gebrek 
aan vooruizicbt of voorzorg docb zon
der bet inzicht om de persoon van een 
ander aan te randen, onvrijwillig slagen 
of verwondingen aan Leonard Nuyens en 
aan Georges Waechtelaere toegebracbt te 
bebben; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank 
van politie te Frasnes Fagnart gedag
vaard heeft uit hoofde van bedoelde te
lastlegging en uit hoofde van, te zelfder 
plaats en op dezelfde datum, een vracht
wagen besturende, nagelaten te hebben 
op een splitsing of aansluiting uiterst . 
recbts te bouden; dat hij Emile Dumou
lin gedagvaard beeft als burgerlijk ver-

(1) Verbr., 7 Februari 1944 (Art·. Verbr., 
1944, blz. 89; Bull. en PAsrc., 1944, I, 181, en 
de nota's 1 en 2, blz. 186) ; 19 Augustus 1948 
(At•r. T'erbt·., 1948, blz. 405; Bull. en PASIC., 

antwoordelijke voor zijn aangestelde Fag
nart; dat hij insgelijks Leonard Nuyens 
heeft gedagvaard nit hoofde van, te zelf
der plaats en op dezelfde datum een 
vraclltwagen besturende, nagelaten te 
hebben op een splitsing of aansluiting 
uiterst rechts te houden; 

Overwegende dat Nuyens Fagnart en 
zijn burgerlijk verantwoordelijke Dumou
lin v66r dezelfde rechtbank van politie 
heeft gedagvaard, om, wegens inbreuken 
op de Wegcode, zich tot betaling van 
schadevergoeding te horen veroordelen; 
dat ter terechtzitting van de rechtbank 
van politic, Nuyens en Dumoulin zich 
burgerlijke partijen hebben gesteld, 
Nuyens tegen Fagnart en Dumoulin, Du
moulin tegen Nuyens; 

Overwegende dat bij vonnis van de 
rechtbank van politie van 2 April 1952 
Fagnart vrijgesproken en Nuyens veroor
deeld werd; dat die rechtbank zich on
bevoegd verklaarde om van de eis van 
de burgerlijke partij Nuyens kennis te 
nemen en Nuyens veroordeelde om aan 
Dumoulin scbadevergoeding te betalen; 
dat Nuyens alsmetle bet openbaar minis
terie tegen die beslissing boger beroep 
inf.;telden ; 

Overwegencle dat de Oorrectionele 
Recbtbank te Doornik, uitspraak doende 
in boger beroep, zich bij vonnis van 
16 Mei 1952 onbevoegd verklaarde om van 
de voor haar aanbangige vorderingen 
kennis te nemen, om reden dat deze ver
knocht zijn en dat, vermits de ten laste 
van Nuyens gelegde feiten het wanbe
drijf van bet onvrijwillig toebrengen van 
verwondingen uitmaken, deze niet wette
lijk bij de eerste recbter aangebracht wa
ren geweest ; 

Overwegende dat dit vonnis, voor zo
veel het over de publieke vordering en 
over de tegen Leonard Nuyens ingestelde 
burgerlijke vorclering is gewezen, geen 
geschil van rechtsgehied doet oprijzen; 

Overwegende echter dat ten aanzien van 
de tegen Fagnart ingestelde publieke vor
dering, nit cle tegenstrijdigheid tussen 
de op 4 .Jal:mari 1952 door de raadkamer 
gewezen beschikking en het op 16 Mei 1952 
gewezen vonnis, welke allebei in kracbt 
van gewijsde gegaan zijn, een geschil 
van rechtsgebied ontstaat hetwelk de loop 
van bet gerecht belemmert; 

Overwegende dat de coh·ectionele recht
bank, bij welke in boger beroep een ge
contraventionaliseerd wanbedrijf en een 
inbreuk op de W.egcode, beide toegeschre
ven nan Aime Fagnart, regelnmtig waren 

1948, I, 4,08); 22 Maart 1949 (A1't'. Ye,br., 
1949, blz .. 204; B·ttll. en PAsrc., 1949, I, 2~1); 
31 Maart 1952 .(At•t•. Ve1·br., 1952, blz. 428); 
.B·tt7l .. en, PASIC., 1952, I, 494). 
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aanhangig gemaakt geweest, zich niet on
bevoegd mocht verklaren en weigeren ovet 
deze telastleggingen recht te spreken, om 
reden dat deze inbreuken verknocht wa
ren met een door het openbaar minis
terie aan de medebeklaagde Nuyens ten 
laste gelegd feit, hetwelk volgens de 
rechtbank, een wanbedrijf uitmaakte, 
dan wanneer op het tijdstip van de be
slissing laatstbedoeld feit niet bij een be
voegde rechter was aangebracht en de 
eerste rechter over de grond van dit aan 
Nuyens ten laste gelegd feit uitspraak 
had gedaan; 

Overwegende dat de vordering inge
steld tegen Dumoulin als burgerlijk ver
antwoordelijke voor Fagnart en de tegen 
Fagnart ingestelde burgerlijke vordering 
van de tegen laatstgenoemde gevoerde 
publieke vordering onscheidbaar zijn; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt het vonnis op· 16 Mei 
1952 in hoger beroep gewezen door de Oor
rectionele Rechtbank te Doornik, doch . 
enkel voor zoveel deze zich daarbij onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de tegen Aime Fagnart en tegen Emile 
Dumoulin, burgerlijk verantwool'delijke 
voor dezelve, ingestelde publieke vorde
ring en van de door Nuyens tegen Fag
nart en Dumoulin ingestelcle burgerlijke 
vordering; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Door
nik en dat melding e1;van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ber
gen beslissende in hoger beroep, opdat 
door deze over de publieke vorclering in
gesteld tegen Aime Fagnart en Emile Du
moulin en over de burgerlijke vordering 
ingesteld door Nuyens tegen Fagnart en 
Dumoulin uitspraak zou worden ge<laan : 

3 November 1952. - 2e kamer. - TToo1·
zitte1·. H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slnq
gever, H. Giroul. . - Gelijlr;lttidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven 
advocaat-generaal. ' 

2" KAMER.- 3 November 1952 

RIDGELING VAN REOHTSGEBIED. -
STRAFZAKEN. - BESCHJKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF WORDT 
GECONTRAVENTIONALISEERD. - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID GESTEUND OP HET BESTAAN 
VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE DAGTE.KENT VAN 
NA DE BESCHJKKING '1'01.' VERWIJ'ZING EN WE
GENS WELKE HET FElT MET EEN ZW AARDERE 
STRAF STRAi!'BAAR IS • .:_ VERNIETIGlNG VAN 
DE BESCHJKKING. - VERWIJ'ZlNG VAN DE 

ZAAK NAAR DEZELFDE RAADKAMER, ANDERS 
SAMENGESTELD. 

W nnneer, nndnt de 1·nndlcnme1·, bij nnnne
m·ing vnn verza.chtenae omsta.nfl'igheden, 
de anaer vnn een wa.nbedr·ijf nna.r ae 
polit'ie·rechtbnnlc heett ve1·wezen een 
vonnis va.n onbe·voegclheid. wordt 'gewe
zen om 1·eclen dnt, na. de beschilclci'f!-11 
tot ve·rwijzinu .• een omstnnfligheid nctn 
het licht is gekomen weyens wellce het 
feit met een zwna.nlwre correcUonele 
stmt gestmtt wordt, gnnt het Hot na, 
op het ve1·zoelc tot regeliny van rechts
gebiecl, of cle vaststelling van de rech
te1· ove1· cle groncl juist schijnt,· bij be
vesi'iyencl .Qeval, verniet'igt het de be
schilclcinu tot verwijzing en verwijst het 
de za.aJc na.ar clezelfde raadlcam1er, an
clers snmengesteld (1). 

(PROCPREUR DES KONINGS 'l'E BERGEN, 
1.'. MEAUX.) 

ARRES'l'. 

HET HOE'; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
3 ,Juli 1952 door de procureur des ko
nings te Berg·en ingediencl; 

Overwegende dat, bi:i beschikking van 
18 December 1952, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste uanleg te Bergen 
wegens aanneming van vm•zachtende om
standigheden Jules, Renelde Meaux, gebo
ren te Harvengt, op 23 Maart 1909, steen
houwer en hanclelaar, wonende te Har
vengt, naar de bevoegcle rechtbank van 
politie verwezen heeft, nit hoofde van, te 
Harvengt, oJ) 2 December 1951, onvrijwil
lig, bij gebrek aan vooruitzicht of aan 
voorzorg, .cloch zoncler hct inzicht om de 
persoon· van een antler aan te r:inden, 
slagen of verwonclingen aan Gustave Pou
let te hebben toegebracht; 

Dat de ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij de Rechtbank van politie 
te Paturages op 27 December 1951 voor
noemcle beklaagde v66r clit gerecht heeft 
cloen dagvaarden nit hoofde van de voren
omschreven inbreuk en bovendien, uit 
hoofde van een daarmecle verknochte in
brenk op de Wegcode; dat insgelijks Gus
tave Poulet gedagvaard werd wegens een 
inbreuk 'op het reglement op de verkeers

. politie die terzelfdertijd en te zelfder 
plaats begaan werd; 

Overwegende dat bedoelde Gustave Pou
let op 22 Januari 1952 overleden is, zoals 
blijkt uit een uittreksel uit een overlij
clensakte, afgeleverd door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de gemeente 
Harvengt; 

(1) Verbr., 19 November 1951 ·(Bull. en 
PASIC., 1952, I, 139). 
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Overwegende dat de Rechtbank van po
litie te Paturages bij vonnis van 30 Mei 
1952, na de openbare vordering ,ten op
zichte van Gustave Poulet vervallen te 
hebben verklaard, erop wijst « dat in het 
verslag over de lijkschouwing wordt be-. 
sloten dat de vastgestelde letsels het 
rechtstreekse gevolg zijn van het ongeval 
en ongetwijfeld de dood van het slacht
offer Gustave Poulet veroorzaakt llebben; 
dat llet tenlaste gelegde feit dienvolgens 
dient te worden omscllreven als volgt : 
bij gebrek aan vooruitzicllt of aan voor
zorg onvrijwillig de dood van een per
soon veroorzaakt te hebben, inbreuk wel
ke bij artikel 419 van het Strafwetboek 
strafbaar is gesteld » ; 

Dat het vonnis \lit deze vaststelling 
afleidt dat de reclltpank van politie niet 
bevoegd is om · van het alzo omschreven 
feit kennis te nemen; 

Overwegende dat de bescllikking van de 
raadkamer en llet voimis van de recht
banlr van politie allebeide in kracht van 
gewi.isde zijn gegaan; 

Dat, ten aanzien van het feit wegens 
hetwelk Jules Meaux naar de rechtbank 
van politie verwezen is geweest, uit de 
tegenstrijdigheid tussen deze beslissin
gen een gescllil van rechtsgebied is ont
staan hetwelk de loop van het gerecht 
belemmert; 

Dat er derhalve grond is tot regeling 
van rechtsgebied ; 

Overwegende dat nit de stukken der 
rechtsp)eging schijnt te blijken dat de 
dood van Gustave Poulet, welke omstan
digheid van na de beschikking van de 
raadkamer dagtekent, kan veroorzaakt 
geweest. zijn door het aan Jules Meaux 
ten laste gelegd onvrijwillig toebrengen 
van slagen en verwondingen en dat de 
onderscheidene telastleggingen verknocht 
zijn; 

Om die redenen, het Techtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen van 18 December 1951; 
beveelt dat- onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
en dat meltling er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar de Raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg· te Bergen, anders samengesteld. 

3 Niwember 1952. - 2" kamer. - Fo01'
zittm·. H. Wouters, voorzitter. - FeTsla.q
geveT, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclu.idende conclu.sie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-l!'eneraal. 

(1) Verbr., 7 Juni 1869 (Bull. en PAsrc., 
1869, I, 362); 24 Maart 1924 (ibid., 1924, I, 
264); 6 Jauuari 1941 (A1-r. Y~rbr., 1941, 

2e KAMER. -'- 3 November 1952 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN.- HOF VAN ASSISEN.- VOOR
ZIENING ALLEEN ~'EGEN RET ARREST VAN VER
OORDELING. - MIDDEL llA'l' EEN NIETIGREii:l' 
INROEPT DA~' SLEOH1'S RET ARREST VAN VER
Wl.TZING EN DE BESORIKKING TOT BIJLIJFNE
MING BE'l'REF'l'. - 0NON'l'\'ANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc, het middel tot sta
ving van de alleen tegen het a1Test van 
veT001'deling geTichte vooTziening, flat: 
een nietigheid inroept die slechts het 
arrest tot verwijzing en de door dit ar
,·est bevestigde beschilclcing tot bijlijf
neming betTeft (1). 

(DUPRET, '1'. NERINOX.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 4 · April 1952 door het Hof 
van assisen van de provincie Brabant ge
wezen; 

I. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij over de pu
blieke vordering uitspraak werd gedaan : 

Over het enig middel : schending van 
de adikelen 7 en 8 van de wet van 9 April 
1930 tot bescherming der maatschappij 
tegen de abnormalen en de gewoontemis
dadigers, en m van de Grondwet, doordat' 
de raadkamer, wellre de beschikking tot 
bijlijfneming, i:m de kamer van inbesclml
digingstelling, welke de Yerwijzing van 
aanlegger en van cliens medebeschuldigde 
naar het Hof van assisen van de provin
cie Brabant bevolenhebben beide daardoor 
gans de naderhand · gevo'erde rechtsple
ging alsook de bestreden arresten, waar
toe deze }weft geleid, gebrekkig makend, 
hun beslissingen met gesloten deuren uit
gesproken hebben, zoals nit de onder
scheiden zittingsbladen blijkt, dan wanneer 
zij, waar tot beide het verzoek was ge
richt de onmiddellijke internering van 
voormelde aanlegger in een van de op 
grond van de wet van 9 April 1930 door de 
regering daartoe bestemde en ingerichte 
gestichten te gelasten, om reden dat, 
naar de gerechtelijke deskundigen ver
klaarden, de belanghebbende op het ogen-· 
blik van de hem ten laste gelegde feiten 
in een staat van geestesstoornis verkeerde 
waardoor hij onbekwaam was zijn daden 
te beheersen, over dit verzoek uit
spraak hebben gedaan en gevolglijk, in 
iedere onderstelling en bijaldien ook 
zij, zoals het het geval was, oordeelden 

blz. 2; Bull. en PAsrc., .1941, I, . 2, en de 
nota .1); ScHEYVEN, n' 86, biz. 213. 
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dat er geen gronden aanwezig waren om 
de hun overgelegde conclusies in te willi
gen, hun beslissingen in openbare zit
ting behoorden uit te spreken, naardien 
elke beslissing ter zake van internering, 
in tegenstelling met de door de rechts
colleges in gewone zaken gewezen beslis
singen, noodzakelijkerwijze het wettelijk 
karakter heeft van een vonnis, hetwelk 
als dusdanig onder het voorschr.ift van 
artikel 97 van de Grondwet valt : 

Overwegencle dat aanlegger zijn voor
ziening uitclrukkelijk beperkt heeft tot 
de door het Hof van assisen van de pro
vincie Brabant op 4 April 1952 gewezen 
arresten, waarbij hij tot levenslange 
dwangarbeid en tot schadevergoeding je
gens verweerders veroordeeld werd; 

Overwegende dat de in het middel inge
roepen onwettelijkheid noch het ter zit
ting van het Hof van assisen gedane on
derzoek noch de bestreden arresten van 
veroordeling door enig gebrek heeft kun
nen aantasten; 

Dat zij aanlegger niet beroofd hebben 
van het recht om v66r het Hof van assi
sen zi:in vel'zoek om internering weder 
voor te brengen, noch verliinderd hebben 
dat het Hof van assisen zou oordelen of 
er al dan niet grond was om deze maat
regel . te gelasten ; 

Overwegende dat )let micldel dus enkel 
betrekking heeft op het arrest van de 
kamer van inbeschulcligingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel van 23 Ja
nuari 1952, waarbij aanlegger naar het 
Hof van assisen van Brabant werd ver
wezen, en op de beschikking tot bi:ili:if
neming, genomen door de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel op 29 November 1951, welke bij 
voormelcl arrest werd bevestigd; 

Overwegencle clat het midclel niet ont
vankelijk is claar geen voorziening tegen 
dit arrest is ingesteld geweest; 

En overwegende voor het overige clat 
de substanW\le of op straf van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefd en clat de uitgesproken veroor
delingen wettelijk zijn ; 

II. Voor zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij over de 
burgerlijke vorclering uitspraak werd ge
daan: 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zi:in voorziening geen bijzoncler mid
del inroept en clat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt; 

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

•(1) Verbr., 26 November 1945 (A11·. Verbr., 
1945, blz. 136; Bull. en PAsrc., 1945, I, 276, en 

3 November 1952. - 2• kamer. - Voot·
zitter. H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques.- Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. Pleitm·s, 
HH. Veldekens en Delacroix. 

2" KAMER. - 3 November 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DEVER
DACHTE. - 0VERLIJDEN VAN DE AANLEGGER. 
- VOORZIENING 'ZONDER VOORWERP GEWOR
DEN, DOCH SLECHTS WAT DE BESLISSING OVER 
DE PUBLlEKE VORDERING BETREFT. 

Het ovet·Ujden van de vMdachte in de 
loop van de aanleg ·in verbt'elC'ing maalGt 
de ovet· de p'l!.blielGe vorde·ring gewezen 
besl'issing vfm vemot·deling zondet· uit
we!'lcsel; de voorziening van de ver
dachte behoudt een voorwet·p in zovet· 
z·ij tegen de ove·r de vordering van de 
b~trgerlijke pa·rtij gewezen beslissing 
is gericht (1). · 

(HUAH'f, T. BOL'CQUIAU.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op cle voorziening van 14 Juli 
1952; 

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

Overwegende dat blijkens een uittrek
sel, afgeleverd door de Ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de Stad Namen 
op 21 Augustus 19[)2, aanlegg·er aldaar op 
14 · Augustus 1952 is overleden ; 

Overwegencle dat het overlijden van 
de veroordeelde v66r clat het bestreden ar
rest kracht van gewijsde heeft bekomen, 
naar luid van artikel 20 .van de wet van 
1.7 April 1878, het verval van de publieke 
vordering ten gevolg-e heeft en het arrest 
bijgevolg onuitvoerhaar maakt voor zo
veel het over die vordering uitspraak 
heeft gedaan; dat derhalve de voorzie
ning haar voorweql verliest; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle over de burgerlijke vorclering ge
wezen beslissing : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del wordt ingeroepeil en dat het Hof er . 
ambtshalve geen opwerpt; 

de nota 1); 3 Mei 1949 (.{n·. T' m·br., 1949, 
biz. 295; Bull. en PASIC., 1949, I, 332). 
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Om die redenen, zegt voor recht dat 
het bestreden arrest zo~der uitwerking 
zal blijven wat de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing betreft; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
geschreven 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 ; verwerpt 
de voorziening voor het overige; laat de 
kosten de Staat ten laste. 

3 November 1952. - 26 kamer. - VOO!'

zitter. H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijkluidende eonelusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. 3 November 1952 

M:ILI'l'IE. - BESLISSINGEN VAN DE HERKEU
RINGSRAAD, - :iVIOTIEVEN. 

Is wetteli:i 7c. gemotiveerd, de beslissing 
van de herkew·ingsraad die, ingevol,qe 
de inobservatiestelUng van de dienst
plieht-ige ltUspraak doende, op de beslld
ten va.n de geneeshee1·-deskundige ste1tnt 
en de dienstpUehtige onder een van de 
bij artilcel 44, paragraaj-·.q., van de wet 
van 15 Ju.ni 19M bedoelde eatego!'i.en 
mngsehilct (1). (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 44, par. 4, 46 en 49.) 

{DAMUISEA U.) 

ARR-ES'f. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 Juni 1952 door de her
keuringsraad van de provincie Luik ge
wezen; 

Over llet enig mid del :. sell ending van 
artikel 49 van de wet van 15 Juni 1951, 
doordat de besti·eden beslissing niet naar 
het vereiste van de wet met redenen is 
omkleed, doordat zij enkel gegrond is op 
het deskundigenverslag, opgemaakt inge
volge de inobservatiestelling van aanleg
ger en op llet door de secretaris-verslag
gever gedane verslag : 

Overwegende dat artikel 46, para
graaf 3, van de wet 'van 15 .Juni 1951 luidt 
als volgt : « wanneer de raad in llet be
zit is van de besluiten van de geneesheer
deskunclige, voorzien van li.et visum en 
de eventuele opmerkingen van de genees
heer-directeur van de inricllting, handelt 
hij overeenkomstig de artikelen 44 en 

(1) Verbr., 26 November 1951, 30 Juni en 
14 Juli 1952 (A1'1'. Ve1·br., 1952, blz. 142, 621 en. 
655; Bnll. en PASIC., 1952, I, 157, 706 en 743). 

45; indien hij een nieuwe verscllijning 
nodeloos acllt, laat hij diegene, welke 
reeds v66r de inobservatiestelling is ver
schenen, niet oproepen » ; 

Overwegende d.at artikel 45 geen ver
band lloudt met de vorm van de beslis
singen van de herkeuringsraad; 

Overwegende dat volgens artikel 44, 
buiten llet ten deze vreemde geval waarin 
bij paragraaf 2 van dit artikel is voor
zien, de raad, om over de geschiktheid 
voor de dienst uitspraak te doen de in 
paragraaf 4 van voormeld artikel opgege
ven uitdrukkingen bezigt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, steunend op het deskundigenver
slag opgemaakt ingevolge de door aanleg
ger ondergane inobservatiestelling, de be
langhebbende << geschikt voor de dienst 
aangewezen ll verklaart; 

Dat daaruit volgt dat de bestreden be
slissing op de bij de artikelen 44 en 46 
voorgeschreven beknopte wijze gemoti
veercl is, en dat zij der·halve te dien aan
zien aan de in artikel 49 van de wet van 
15 Juni 1951 gestelde regel voldoet : 

Dat h_et mid del dus naar recht faalt; 
Om dre redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

3 Noveinber 1952. - ze kamer. - Voor
zitter. H. Wouters, voorzitter. - Verslag
,qever, H. De Bersaques. - Gelijlc.lniden
de eonclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 November 1952 

1° INKO.MS'l'ENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERBETERING DOOR 
DE ADMINIS1'RA1'IE VAN EEN ONJUIST BEVONDEN 
AANGIF1'E. - GEMIDDELDE VAN DE TUSSEN 
1 JANUARI 1940 EN 9 OCTOBER 1944 BE
HAALDE WINSTEN. - VERMOEDEN DAT VOOH 
DE VESTIGING VAN DE BELAS1'ING DIENEN KAN. 

~ INKOM:STENBELASTINGEN. 
EXTRA-IJELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD UE
HAALDE EXCEP'l'IONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN. - BEPALINGEN VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WE'l"l'EN BETREFFENDE DE INKOM
STENBELAS'l'INGEN DTE OP DE IJEDRTJFSIJELAS
TING BETREKKING HERREN. - BEPALINGEN Dm, 
BEHOUDENS Ul'l'DRD:KKELIJKE AFWIJKING 
DOOR DE WE'l' VAN 16 0CTOIJER 1945, OP DE 
EX'l'RA-BELASTING VAN TOEPASSING ZIJN. 

~ INKOM:STENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE INKOUSTEN, WINSTEN 
EN BA'l'EN. - REGEL VOLGENS WELKE DE IJE
DRIJFSUI'l'GAVEN ALLEEN, DIE GEDURENDE DE 
BELAS'l.'IJARE TIJD WERDEN GEDAAN OM DE IN
KOMSTEN 'l'E VERKRI,JGEN OF 'l'E IJEHOUDEN, 
VAN DE IJELAS'l'BARJ~ INKOMSTEN MOGEN WOR-
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DEN AFGE'l'ROKKEN. - REGEL DIE 0!' DE EX
'l'RA-BELAS'l'ING TOE!'ASSEL!JK IS. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AFTREKKING VAN DE 
BEDRIJFSUl'l'GAVEN. - AFTREKKING ALLEEN 
AANGENOMEN WANNEER HE'l' GAAT OM UITGAVEN 
GEDAAN OM DE INKOMSTEN ''l'E VERKRl.JGEN OF 
TE BEHOUDEN EN WAARVAN HIC'i' BEDRAG GEDU
RENDE DE IlELAS'i'BARE 'i'IJD WERD BETAALD. 

5° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
JiJXTRA-BELAS'i'ING OP DE IN OORLOGS'i'IJD IlE
HAALDE EXCE!''i'ION~;LE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BA'i'EN. - AFTRJGKBARE IlEDRIJFSUl1'GA
V~;N. - 0VERDRACHTSTAXE OVER EEN BEPAALD 
BELASTilAAR TlJDPERK VERSCHULDIGD DOOR 
Nm'1' GEDURENDE Dl'i' TIJDPERK BETAALD. -
NIET AF'l'REKBARE UlTGAVE. . 

1° Het ge·milldelde van lle tussen 1 .Jn
nmLr·i 1940 en 9 Ootobe·r 1944 ve?·-wezen
Hf Jete bat en lcnn, bi.i lle verbetering vnn 
een floor rle arlrninistratie onj·uist bevon
flen nwngifte, als ve1·rnoeflen voor de 
vestig·in,q van lle befl1··ijfsbelnsting flie
nen (1). (Samengeschakelcle wetten be
treffende cle inkomstenbelastingen, arti
kel 55.) 

2° In zover er flam· fle -wet vnn 16 Octo
ber 1945 n:iet 1t.i.tll·ru.k7celi:ilc wonlt vnn 
nj',qe-welcen, zifn rle liepnlingen vnn de 
snmen{feschalcelde wetten bet·reffende 
fle ·inlcornstenbelastin{fen, flie bet·relclcing 
helilien op de bedrijfsbelnsting, op cle 
extra-belnsting van toepnss·in{f (2). (Wet 
vanl6 October 1945, art. 19.) 

go De 1·e,qel vol.vens -welke de liedr·i:itsu-it
f!CLVen (Llleen, d·ie gedur01Hl0 cle belast
bnre tij d we1·llen f!Odnnn orn rle inkom
stan te ve'l'lw-ijgen of te liehonrle·l}, vnn 
het bruto-beflrag van rle inlcomsten nw
{/en -worclen o.tuetrolclcen, ·is van toepas
sing op ae ext·ra-belnsting op fle in oor
loostijfl behaalfle exceptionele inlconF 
.~ten, wi:nsten en ba.ten (3). (Samenge
schakelde wetten hetreffencle ae inkom
stenbelastingen, art. 26; wet van 16 Oc
tober 194.5, art. 19.) 

4° De wet neemt slechts a.wn 1lnt ae lie
fl1-iffstLit,qfLven welh:e ,qerlawn -wenlen orn 
flie inlcomste·n te ve'l'lcrij gen ot te liehou
aen, vnn het lwnto-beflTng van ae be
d·rijfS'inkomsten ·wonlen nfgetrolclcen, in 
zover· het berlrng dnnrvnn gefz.twenae de 
belnstbare t·i:irl lietaald werfl (4). (Sa-

. mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26.) · 

5o H et beflr-ao vnn de door· een belasting
plicht-i,qe weoens ovm·drachtstaxe over
een bepanla belastbnar ti:iflper-lc ver-

(1} Zie verbr., 9 en 16 October 1951, 6 Mei 
en 14 Juli 1952 (A•·r. Yerbr., 1952, blz. 52, 76, 
492 en 653; Bull. en PASIC., 1952, I, 56, 81; 564 
en 740). 

(2) Pn (3) Verbr., 18 Maart 1952 (Ar•·. 

sch~Lldigde sommen en dat niet gedu
rende dit tijdperlv tvm·d betaald, rnay 
niet, nls bedri:itsu.itgnve, vnn het bruto~ 
beflrag van de in oodogstijd behaalae 
exceptionele inlcomsten, -winsten en ba
ten worden nfgetrolclcen. (Samengescha
kelcle wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 26.) 

(BELGISCHE STAAT, ~IINISTER VAN FINANClEN, 
'1'. LI!lOTTE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 JI/Iei 1951 door llet Hof van 
beroen te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schemling van 
de artikelen 97, 112 van de Gronclwet, 
2, paragrafen 1 en 3, 19 van de wet van 
16 October 1945 tot invoering van een ex
tra-belasting op de in oorlogstijd behaal
de exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, 25, paragruaf 1, 1°, 2G, varagrafen 1, 
2 en 3, 27, paragraaf 1, 28 en 55 van cle 
samengescllakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 6 van de wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, sa
mengeschakeltl bij besluit van 31 Juli 
1943, en van llet geloof dat aan de akten 
client gehecht, cloordat het bestreclen ar
rest beslist dat de winst van het laatste 
kwartaal van llet jaar 1944 op 3/57• 
van de tussen 1 .Januari 1940 en 9 Octo
ber 1944 behaalde winsten wercl geschat, 
en uit de belastbare grondslag dient ver
wijderd om reden clat zij in feite op geen 
enkel teken steunt llat aan de laatste clrie 
maamlen van gezegd jaar 1944 eigen is, 
dan wanneer cle belaste winst van het 
laatste kwartaal van llet jaar 1944 behoor
lijk en· wettelijk overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 28 van de samengescha" 
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen .wercl gevestigd, bij oOl·deel
kunclige vergelijking met de normale 
winsten tijdens dezelfde neriocle verkre
gen door soortgelijke belastingplichtigen 
die in gelijke voorwaarden hun bedrijf 
uitoefenen : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat de vermoede winst voor het 
viercle kwartaal 1944 bij vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen op 3/57•te 
van cle tussen 1 J anuari 1940 en 9 Octo
ber 1944 verwezenlijkte winsten werd ge
raamd; 

Overwegende dat het blijkt uit het ver-

Verb?'., 1952, blz. 398; B·ull. en PASIC., 1952, 
I, 453). 

(4) Zie verbr., 22 December 1947 (Arr. 
T'e•·b•·., 1947, blz. 423; Bull. en PASIC., 1947, 
I, 553); 18 Maart 1952 (A•·r. Ve?·b1·., 1952, 
blz. 398; Bull. en PAsrc., 1952, I, 453). 
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beteringsbericltt van 6 Maart 1947, het
welk bij de voorziening is gevoegd, dat de 
administratie, door middel van die verge
lijking, de van !J October tot 31 Decem
ber 1944 verwezenlijkte winsten lteeft ge
raamd op 20 t. 11. netto van de officii:ile 
aankopen gedaan in de loop van die pe
riode en van de niet gefactureerde, doch 
door de belastingplichtige mondeling aan
gegevenaunkopen; 

Overwegende dat, waar het de door de 
administratie alclus vastgestelde · belast
bare grondslag van de hand wijst, om re
den dat deze som in feite op geen enkel 
teken steunt dat aan de laatste drie maan
den van 1!J44 eigen is, het bestreden ar
rest het geloof heeft miskend dat aan 
voormelde akte dient geltecht en de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97, 112 van de Grondwet, 
2, paragrafen 1 en 3, 19 van de wet van 
16 October 1945 tot invoering van een ex
tra-belasting op de in oorlogstijd behaal
de exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, 25, paragraaf 1, 1 o, 26, paragra
fen 1, 2 en 3, 27, paragraaf 1, 28 en 55 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, (i van de 
wetten betreffende cle nationale crisis
belasting, samengeschakeld bij besluit 
van 31 Juli 1943, doordat het arrest 
peslist dat de op 31 December 1944 
verschuldigde en niet betaalde over
. drachtstaxes een sclmld vertegenwoor
digen welke het vennogen van de be
lastingplichtige, zoals het beschouwd 
wordt om de grondslag van de extra-be· 
lasting vast te stellen, bezwaart, dan wan
neer artikel 2, paragraaf 1, van de wet 
van 16 October 1945 bepaalt dat de onder 
toepassing van de extra-belasting· valleu
de inkomsten, winsten en baten a.J de 
in artikel 25, paragraaf 1, 1°,. van de sa
mengeschakelde wetten aangeduide win
sten zijn, en dan wanneer. artikel 19 van 
dezelfde wet bepaaldelijk luidt alsvolgt : 
<< in zover er door deze wet niet wordt 
van afgeweken, zijn de bepalingen van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen die op de bedrijfs
belasting betrekking hebben van toepas
sing op de extra-belasting ll; dat daaruit 
volgt dat, bij gebrek aan uitdrukke
lijke afwijkingen dienaangaande, de be
lasting, alvorens zij gekweten is, niet als 
een bij artikel 26 van vermelde wetten 
voorziene bedrijfslast mag aangezien 
worden: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat eiser in gebreke was ge
bleven de in de loop van bet belastbaar 
tijdperk verschuldigde overdracbtstaxes 
bedragend 64.800 frank te betalen; 

Overwegende dat artikel 19 van de wet 

van 1{1 October 1945 bepaalt dat, in 
zover er door deze wet niet wordt van 
afgeweken, de bepalingen van de samen
geschakelde wetten op de extra-belasting 
van toepassing zijn ; 

Overwegende dat artikel 26 van de sa
mengeschakelde wetten aileen de aftrek
king van bet bruto-bedrag der belastbare 
inkomsten aanneemt van de bedrijfsuit
gaven welke gedaan werden om die in
komsten te verkrijgen of te bebouden, 
voor zoveel bet bedrag daarvan gedurende 
de belastbare tijd betaald werd; 

Overwegende dat bij gebreke van enige 
uitdrukkelijke afwijking van de bepalin
gen van artikel 26 van de samengescha

. kelde wetten in de wet van 16 October 
1945, het argument door het arrest af
geleid hieruit dat het in de extra-belas
ting belastbaar tijdperk niet per jaar be
schouwd wordt zoals ter zake van de ge
wone belasting, geen steun in de wet 
vindt; 

Dat bet middel dus gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, voor zoveel het de winst van 
bet vierde kwartaal 1944 van het in de 
extra-belasting be]astbaar bedrag afge
trokken beeft en voor zoveel het de af
trekking van de fiscale zegels voor een be
drag van 64.800 frank heeft goedgekeurd ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Luik en dat melding er 
van zal gedaan worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten van 
bet geding in verbreking; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

4 November 1952. - 2" kilmer. - Voor
zitte1·, H. Gil·oul, i"aadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijklu.idende oon
olusie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn-
seele. · 

l e KAMER. - 6 November 1952 

1° HUUR Y AN WERK: WERKPLAA'l'S-
REGLEMENT. - AARD. 

2° HUUR y AN WERK. WERKPLAATS-
REGLEMEN'l'. - WIJZIGING OF OPHEFFING VAN 

.EEN VAN DE BEPALINGEN ERVAN. - NALEVEN 
VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE AR'l'IKELEN 7 
EN 8 VAN DE WE'l' VAN 15 JUNI 1896 VEREIST. 
- 0PHEFFING :KAN DERHALVE NIET Ul'l' DE 
NIET-TOEPASSING VAN DE BEPALING VOORT-
VLOEIEN. . 

1? Ook a/. is het overeenlcomstig de wet 



- n4-

·van 15 Jttni 1896 vastr1esteld werlcplaats
reglement 'J'I,iet het gevolg van een tus
sen de werkgeve·r en zijn werklieden ge
sloten alckoord, worden laatstbedoelde 
nochtans geacht daarmede te hebben in-. 
gestemd; het reglement maakt een inte
·grerend deel vnn het arbeidscontrnct 
u.it en doet weder.zijdse ve1·plichtingen 
ontstaan (1). 

2° Een bepaling van een ove1·eenlcomstig 
de wet van 15 J1lni 1896 vastgesteld 
werlcplaatsreglement lean n·iet gewijzigd 
of opueheven worden tenzij mits nale
ving vnn de bij de artikelen 7 en 8 van 
gemelde wet bepaalde tormaliteiten en 
termijnen; het niet-toepassen van der
gelijlce bepaling door de we1"lcgever 
bren,qt de ophejjing ervan niet mede (2). 
(Wet van 15 Juni 1896, art. 10.) 

(N. V. « CHARBONNAGES DE MONCEAUX
FONTAINE>>, '1'. DOCK.) 

ARREST, 

HEY!' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 December 1950 gewezen 
door de Werkrechtersraad, kamer voor 
werklieden, van het . kanton Fontaine 
l'Eveque; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, en 7, 8, 9, 
10 en llbis van de wet van 15 Juni 1896 
op de werkplaatsreglementen, de laatst 
aangeduide drie bepalingen gewijzigd door 
de artikele:ii 29 en 28, B, van de wet van 
14 Juni 1921, doordat de bestreden beslis
sing, hoewel zij vaststelt clat het werk
plaatsreg'lement van aanlegster, en in
zonderheid de daarin vervatte bepaling 
nopens het niet verantwoorde afwezig 
blijven van het werk, niet is gewijzigd 
geweest, desniettemin weigert clit regle
ment als . bindend te erkennen om reden 
dat «in weerwil van het feit dat de tekst 
werd behouden, deze nooit is toegepast 
geweest, hetgeen moet worden beschouwd, 
zoniet als een opheffing, dan toch als een 
schorsing van het toepassen van het arti
kel betreffende het niet verantwoorde af
wezig blijven van het werk >>; doordat de 
bestreden beslissing dienvolgens het ver
zet niet gegrond heeft verklaard, dan 
wan:rieer de opheffing of de schorsing. van 
een bepaling van een werkplaatsreglement 
wettelijk niet mag worden afgeleid uit de 
enkele feitelijke omstandigheid dat zij 
niet w.ordt toegepast, vermits, naar luid 
van de in het middel aangeduide bepa
lingen, iedere . wijziging van een vroeger 

(1) Raadpl. VAN GOETHEM en GEYSEN, D1·oit 
dtt tmvail, 1950, biz. 386; VELGE, Elements de 
droit ind·u.st1"iel belge, n'" 85,· 370 en 372. 

werkplaatsreglement, vooraleer in wer
king te treden, ter kennis client te worden 
gebracht van de werklieden volgens de 
procedure waarin bij de wet in gebieden
de termen is voorzien, wa~truit volgt dat 
de rechter over de grond geen uitwerking 
vermocht toe te kennen aan de wijziging 
tot stand gekomen door de opheffing of de 
schorsing van een bepaling van llet werk
plaatsreglement van aanlegster buiten de 
nakoming van de rechtspleging ingevoerd 
bij de in het middel aangeduide wetsbe
palingen of althans, zonder vast te stel
len dat zulks al dan niet is gescllied : 

Overwegende dat, ook al is llet werk
plaatsreglement niet llet gevolg van een 
tussen de werkgever en zijn werklieden 
gesloten akkoord, laatstgenoemden noch
tans geacllt worden daarniede ingestemd 
te llebben; dat llet een integrerend deel 
van llet arbeidscontract uitmaakt en we
derzijdse verpliclltingen doet ontstaan; 

Overwegende dat, luidens artikel10 van 
de wet van 15 .Juni 1896, de in het werk
plaatsreglement vervatte bepalingen met 
betrekking tot de arbeidsomstandigheden 
de 1mrtijen voor gans de duur der dienst
neming verbinden, zo lang zij niet vol
gens cle formaliteiten en binnen de bij de 
wet bepaalde termijnen zijn gewijzigd ge
weest (wet van 15 Juni 1896, art. 7 en 8) ; 

Overwegende dat, bijaldien ook werd 
aangenomen dat het niet-toepassen van 
een bepaling van llet werkplaatsreglement 
insluit llat de werkgever dam·van afziet, 
dergelijk afzien, daar zij niet door een 
regelmatige wijziging van llet werkplaats
reglement is vastgelegd, niet als een out
lasting kraclltens overeenkomst zou kun
nen gelden, waardoor voortaan de werk
lieden van verpliclltingen voortvloeiende 
nit de bepalingen van het werkplaatsre
glement zouden bevrijd zijn; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
de bestreden beslissing er uitdrukkelijk 
op wijst dat cle bepalingen van llet werk
plaatsreglement met betrekking tot llet 
onverantwoord afwezig blijven van het 
werk niet het voorwerp van enige wijzi
ging zijn geweest; dnt derhalve, door des
ondanks zijn beslissing te steunen op de 
enige grond dat, niettegenstaande de 
tekst van het werkplaatsreglement werd 
bellouclen, << geen toepassing er van 
werd gemaakt, wat dient te worden be
scllouwd zo niet als een opheffing, dan 
toch als een schorsing van llet artikel dat 
op het onverantwoord afwezig blijven van 
llet werk betrekking lleeft », de bestre
den beslissing llaar bescllikkend gedeelte 
niet wettelijk gereclltvaardigd en de in 

(2) Raadpl. verbr., 18 October 1900 (Bttll. en 
PAsrc., 1901, I, 9, en de conclusie van de heer 
eerste advocaat-generaal Van ·Scboor). 
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het middel· aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Om. die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
·van de Werkrechtersraad van het kan
ton Fontaine-l'Eveque en dat melding er 
van zal g·emaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Werkrechtersraad te Charleroi, 
kamer voor arbeiclers. 

6 November 1952. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, ee1:ste voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijklu·idende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Ansiaux. 

le KAMER. - 6 November 1952 
VERENIGING ZONDER WINSTGE

VEND DOEL. - VERENIGING BES'l'AANDE 
UIT LEDEN VAN EEN KLOOS'l'ERGEMEENSCHAP. 
- TOT ONDERHOUD VAN DE l(LQOSTERZUS'J'ERS 
AAN DE GEUEENSCHAP GEGEVEN GELDEN. -
DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND 
DOEL VERS'l'REKT ONDERHOUD. - GELDEN DIE 
VANAF HUN STOR'l'ING UE'l' DE GOEDEREN VAN 
DE VERENIGING WERDEN VERMENGD. - VoN
NIS DA'J' BESLIST DAT DE GELDEN EIOENDOM 
ZIJN VAN DE VERENIGING ZONDER WINS TOE
VEND DOEL, - WE'l"l'ELIJ'KE BESLISSING. 

Uit de omstandigheid dat ,qelden aan een 
klooste1·gemeenschap worden gegeven 
om in het onderhoud van de lclooster
znstet·s te voorzicn, dat dit onrlerhou.d 
werd ve1·zelcenl doo1· een vereniging 
zonde1· winst,qevend doel bestaande 11it 
die zelfde kloostm·zusters en, ten slotte, 
dat de gelden vanat hu.n stort·ing met de 
goede1·en van de vereniging werden ver
mengd, heett rle 1·echte1· over de f}1·ond 
wettelij lc lc1mnen afleirlen dat de gel den 
ei,qendorn wa1·en van de vereniging zon
der winstgevend doel. 

(V, Z. W. « M'ONASTERE DES RELIGIEUSES CAR
MELITES DE MARCHE ll, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het· bestreden 
vonnis, op 30 September 1950 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Mar
clle-en-Famenne; 

Overwegencle dat nit de aan het Hof 
onderworpen stukken blijkt dat de door 
de aanleggende vereniging zoncler winst
gevend doel ingestelcle vordering, waar
over door de rechter over de grond af
wijzend werd beschikt, tot terugbetaling 
strekt van een som van 12.787 frank, wel-

ke zij als aanvullende taxe tot vergoeding 
der successierechten over· de jaren 1940 
tot 1949 betaald heeft; dat dit bedrag 
werd geheven op de waarde van effecten 
welke de ontvanger cter · registratie en 
domeinen als het eigendom van aanlegster 
aanzag; 

Overwegende dat insgelijks uit niet ge
critiseerde vermeldingen van de rechter 
over de grond blijkt dat de effecten wa
ren aangekocht geweest met de gelden 
welke als professiegift door de klooster
lingen van het Karmelietenklooster te 
Marche }lij hun intrede in het Klooster 
werden ingebracht; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 7ll, 712, 
1101, 1108, 1109, 1134, 1156, 1165, 1832, 
1833, 1845 van het Burgerlijk Wetboek, 
147, 148, 150, 151, 152 van het koninklijk 
besluit van 31 Maart 1936 tot invoering 
van het Wetboek der successierechten, 
doordat het bestreden vonnis beslist dat 
de door elke karmelietes ingebrachte pro
fessiegift, « welke de tegenprestatie ver
tegenwoordigt van de door de vereniging 
zonder winstgevend doel gedekte lasten ll, 
een bi.idrage tot deze vereniging is en 
het eigendom van de vereniging zonder 
winstgevend doel wordt wanneer zij ten 
bate van de gemeenschap ophoudt het ei
gendom te zijn van de kloosterlinge die 
haar inbracht ll; 1° zonder de eenzel
vigheid van de kloostergemeenschap ener
zijds en van de vereniging zonder winst
gevend doel anderzijcls vast te stellen; 
2° zonder het bestaan ·van enige overeen
komst vast te stellen tussen elke der 
kloosterzusters die haar gift heeft inge
bracht en de vereniging zonder winstge
vend doel, dan wanneer : 1 o aanlegster 
bij conclusies betwistte dat er tussen de 
kloostergemeenschap en de veremgmg 
zonder winstgevend ctoel eenzelvigheid zou 
bestaan en staande hield dat de gemeen
schap, vereniging zonder rechtspersoon
lijlrheid, aileen de professiegiften ontving, 
hetgeen erkend wordt door het vonnis dat 
vaststelt dat de kloosterlingen deze giften 
« aan hun gemeenschap te Marche ll in 
handen hebben gegeven en dat de inkom
sten er van « aan de gemeenschap ll blij
ven; 2° aanlegster bij conclusies betwistte 
dat tussen de kloosterlingen en de vereni
ging zonder winstgevend doel een over
eenkomst zou bestaan of een professlegift 
door eerstgenoemden aan de vereniging 
zou worden gedaan, door staande te hou
den « dat, opdat de vereniging zonder 
winstgevend doel eigenares van de tot de 
professiegift behorende goederen zou kun
nen zijn of worden, het nodig is dat zij 
partij zou zijn geweest bij de totale 
overeenkomst of ctat zij een andere eigen
domstitel zou hebben ll 

Overwegende dat in het eerste onder-
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deel van het middel het bestreden von
nis wordt verweten te hebben aangeno
men dat de effecten welke aangekocht 
werden met de professiegiften, ingebracht 
in de gemeenschap gevormd door de 
kloosterzusters van het Karmelieten
kloostcr te :Marche, aan de vereniging 
zonder winstgevend doel toebehoorden, 
zonder d.e eenzelvig·heid van de gemeen
schap en van de vereniging vast te stel
len, eenzelvigheid welke door aanleggers 
v66r de rechter in hoger beroep bctwist 
werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst, aan de ene zijde, dat val
gens de verklaringen van aanlegster zelf 
de uit de professiegiften voortkomencle in
komsten dienen bij te clragen tot het dek-

. ken van de onderhouds- en voedingskos
ten der kloosterlingen, en, aan de andere 
zijde, dat de vereniging zonder winst
gevend doel, gevormd door de klooster
lingen die van de gemeenschap deel uit
maken, zorg draagt voor hun onderhoud 
en hun huisvesting; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vervolgens vaststelt dat de inge
brachte gelden, vanaf de storting ervan, 
met de goederen der vereniging vermengd 
worden, met dien verstande dat op 
deze enkel de verplichting rust hetzelfde 
bedrag terug te geven zo, in voorkomend 
geval, de kloosterlinge het klooster ver
laat; 

Dat hij uit de aldus verrichte vermen
ging afieidt dat zowel de eigendom der ge
storte gelden als de eigendom der met 
deze gelden aangeschafte effecten op cle 
vereniging overgaat; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na vastgesteld te hebben dat de 
vereniging door middel van haar toebe
horencle gelden de effecten gekocht had, 
niet meer behoefde na te sporen of de 
vereniging en de gemeenschap zich ver
eenzel vigden; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende clat in het tweede onder
deel van het middel het bestreden vonnis 
wordt verweten da t het aangenomen heeft 
dat de in specien ingebrachte professie
giften, welke gediend hebben tot het aan
kopen van de effecten op de waarde der
welke de aanvullende taxe werd geheven, 
ter handen van de vereniging zonder 
winstgevend doel werden gestelcl, zonder 
het door aanlegster ontkend bestaan van 
een overeenkomst tussen de kloosterlin
gen en bewuste vereniging vast te stellen 
en evenmin dat de vereniging een andere 
eigendomstitel bezat; 

Overwegende dat, waar hij het contract 
s~ti gener·is ontleedt dat bij de inbreng 
van de professiegift tot stand is geko
men, de rechter over de grond vastgesteld 

heeft dat clit contract als uitwerking had 
op de vereniging zelf de eigendom van de 
gelden over te dragen welke zich met het 
geheel van haar patrimonium vermengd 
hadden; 

Dat hij nadien erop heeft gewezen dat 
de met cle gelden aangekochte effecten 
eveneens aan de vereniging toebehoorden; 
dat hij dienvolgens, in strijd met de be
wering van de voorziening, het bestaan 
van een eigendomstitel in hoofde van aan
legster heeft vastgesteld ; 

Dat geen der onclerdelen van het mid
del kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel : schending van · 
de artikelen 1101, 1108, 1109, 1126, 1134, 
1156, 1165, 1319, 1320, 1832, 1841, 1842, 1845, 
1865 van het Burgerlijk W etboek, 1, 2, 6, 
7, 10, 12 van de wet van 27 Juni 1921 op 
de verenigingen zonder winstgevend doel, 
20 en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis, om het cloor aanlegster 
voorgesteld stelsel te verwerpen, welke , 
staande hield dat de door de kloosterlin
gen ingebrachte professiegiften aan de 
gemeenschap, « vereniging zonder rechts
persoonlijkheid, maar als dusdanig ge
oorloofd ll, werden ter hand gesteld, ver
klaart dat « indien de mondelinge over
eenkomsten waarbij de toelatings- en ver
blijfsvoorwaarden der kloosterlingen wer
den bepaald in werkelijkheid ten duel 
hadden ten bate van de gemeenscllap een 
door de wet niet erkende reclltspersoon
lijklleid te doen ontstaan, zij als onge
oorloofd en door nietigheid getroffen zou
den dienen te worden beschouwd ll, en dat 
«in juridiscll opzicht, de feitelijke verehi
ging welke aanlegster als zedelijk en col
lectief wezen inroept, geen goederen mag 
beheren noch aanvaarden ll en daaruit af
leidt clat het de vereniging zonder winst
gevend doel was clie de professiegiften 
ontving en eigenares er van werd, eer
ste onderdeel, dan wanneer aanlegster 
geenszins staande hield clat de godsdiens
tige vereniging, welke door al de van de 
gemeenschap deel uitmakende klooster
lingen gevormd wordt, ten ·duel had een 
door de wet niet erkende r~chtspersoon
lijkheid te doen ontstaan, maar integen
deel uitdrukkelijk beweerde dat het een 
« niet met reclltspersoonlijkheid beklede 
vereniging, doch als dusdanig geoorloofde 
vereniging (Grondwet, art. 20) ll gold; 
tweede onderdeel, en dan wanneer de wet 
alleen zekere vormen van het verenigings
contract regelt en met rechtspersoon
lijkheid bekleedt, terwijl . de andere vor
men deswege evengoed geoorloofd blij
ven en de in onverdeeldheid aan haar le
den toebehorende goederen welke in de 
vereniging worden ingebracht volgens hun 
bijzondere overeenkomsten worden aan
vaard, beheerd en bestuurd : 

Overwegende dat de overwegingen van 
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het vonnis, waarop in het antwoord op 
het eerste middel werd gewezen, het dis
positief ervan wettelijk rechtvaardigen; 

Dat het tweede middel, waarin enkel 
tegen overtollige gronden wordt opgeko
men, bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

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

6 November 1952. - 18 kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vet·slagge1Jer, H. Piret. - Geli,ikl1tidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. della Faille d'Huysse en Van 
Leynseele. 

1" KAMER. - 6 November 1952 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
WEGENS DE TOESTAND VAN EEN OPENBARE WEG 
DOOR EEN WEGGEBRUIKER GELEDEN NADEEL. -
0PENBARE WEG IN DE DOOR DE BEVOEGDE 
OVERHEID VOORGESCHREVEN, STAAT. - GEEN 
VERANTWOOHDELlJKHEID VAN DE S'l'AAT OF 
VAN DE GE;j,fEENTE. - UI'l'GEZONDERD IN HE'l' 
GEVAL WAAHIN DE OVERHEID RET GEWETTIGD 
VERTROUWEN VAN DE WEGGEBRUIKEHS HEEFT 
MISLEID. 

Zo de Sta.ftt en de r1emeente niet aansp1·a
keli.ik z·i.in voor het door een wegge
bntike1· wegens de staat van de open
bare wer1 geleden nadeel wanneer die 
staat deze is waa1"in de bevoegde over
heid beslist heett dat de openbare weu 
zich m.oest bevinden, mo.qen evenwel de 
Staat of de gemeente het gewettigd ver
trouwen van de weggebntikers, wat hnn 
veili,qheid betrett, niet misleiden (1). 

(BELGISCHE STAAT, '1', S'l'ERNON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Juni 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1 en 2 van paragraaf 1 van 
het decreet van 22 November-1 December 
1790 betreffende de nationale domeinen, 

(1) Zie de conclusie van de heer procureur
generaal Paul Leclercq v66r verbr., 5 Novem
ber 1920 (Bull. en PASIC., 1920, I, 255, kol. 2, 
en 226, kol. 1); verbr., 11 Mei 1933 (ibid., 
1933, I, 222), alsmede de conclusie van de heer 
procureur-generaal Gesche en de nota 2 onder 
dit arrest, in het bijzonder biz. 226, kol. 2; 
19 April 1934 (ibid., 1934, I, 249); 8 Juli, 1943 

de ruilingen en concessien en de apanages, 
2 en 5 van de wet van 9 VenWse jaai' 
XIII, 25, 29, 30, 67, 92, 93, 97 en 107 van 
de Grondwet, 3, 537, inzonderheid 537, 
alinea 2, 538, 1107, 1134, 1135, 1319; 1320, 
1322, 1382, 1383 en 1384, inzonderheid 1384, 
alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek, 
88, 9°, van het Veldwetboek van 7 Octo
ber 1886, van het gerechtelijk, contract 
en het geloof dat dient gehecht aan de ak
ten welke dit contract vaststellen, doordat 
het bestreden arrest de Belgische Staat 
samen met de Stad Namen aansprakelijk 
verklaard heeft voor het ongeval waar
van aanlegger het slachtoffer is geweest 
toen hij met een auto over de voorlopige 
brug gelegd ter vervanging van de « Pont 
de France ll te Namen reed, en gevolg
lijk de Belgische Staat en de Stad Namen 
in solid1tm tot schadevergoeding jegens 
verweerder veroordeeld heeft en boven
dien de Belgische Staat zijn tegeneis heeft 
ontzegd welke ten doel had het herstel 
van de aan de brugleuning door verweer
ders auto toegebrachte schade, om re
den dat laatstgenoemde geen schuld 
droeg en dat de Belgische Staat aanspra
kelijk was wegens een beweerd ge
brek aan het bovendek van de onder 
ZrJn bewaking staande brug, zonder 
evenwel het juriclisch stelsel, vervat in 
de conclusies van de Belgische Staat 
tegen te spreken, welke deed gelden dat 
de rechterlijke macht hem eventueel en
kel aansprakelijk zou kunnen bevinden 
indien bewezen was dat de gecritiseerde 
staat van het bovendek der brug niet 
overeenkwam met zodanige staat als de 
daartoebevoegde administratie souverein 
had beslist, en zonder evenmin vast te 
stellen dat die voorwaarde in onderhavig 
geval vervuld zou zijn geweest of, althans, 
dat de administratieve beslissing, waarbij 
de staat van het bovendelr der brug werd 
gedecreteerd, niet wettelijk zou zijn ge
weest, dienvolgens die beslissing misken
nend en aldus ten onrechte bevindend, nn 
dergelijke vaststellingen niet zijn gedaan 
geweest, dat de door verweenler aange
voerde gebreken aan het bovendek der 
brug waarvan het feitelijk het bestaan 
aanneemt, het karakter hebben van een 
gebrek hetwelk de aansprakelijkheid van 
de Belgische Staat op grond van arti
kel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk 
Wetboek voor gevolg zou hebben (inzon
derheid schending van de artikelen 1 en 2 

(ibid,, 1943, I, 291); 2 December 1948 (Ar,·. 
T'erb1·., 1948, blz. 601; Bull. en PASic., 1948, 
I, 687, en de nota 4); 20 December 1951 (An·. 
T' erbr., 1952, blz. 188; B·1tll. en PAsrc., 1952, I, 
204). Raadpl. eveneens verbr,, 26 J uni 1952 
(Arr. Verbr., 1952, blz. 613; Bnll. en PAsrc., 
19.52, I, 696). 
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van de eerste paragraaf van het decreet 
van 22 November-1 December 1790, 2 en'5 
van de wet van 9 Vent{)se jaar XIII, 25, 
29, 30, 67, 92, 93 en 107 van de Grondwet, 
3, 537, 538, 1382, 1383 en 1384, alinea 1, van 
het Burgerlijk Wetboek, 88, 9°; van het 
Veldwetboek van 7 October 1886); doordat 
het bestreden arrest althans, door recht 
te spreken zoals llet heeft gedaan, zonder 
op gepaste wijze het voormeld middel der 
conclusies van de Belgische Staat te be
antwoorden, en zonder met voldoende 
nauwkeurigheid in het licht te stellen of 
de gebreken waarvan het het bestaan aan
neemt al dan niet van zulke aard waren 
dat llet bovendek der brug zich op het 
ogenblik van het ongeval niet in de staat 
zou hebben bevonden als door de daartoe
bevoegde administratie souverein was 
voo:tgeschreven, het gerechtelijk contract 
en het geloof dat aan de conclusies dient 
gehecht heeft geschonden en zijn beslis
sing heeft gestaafd op gronden welke 
deze niet kunnen rechtvaardigen en het 
nagaan der wettelijkheid er van niet 
mogelijk maken (inzonderheid schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van llet 
Burgerlijk Wetboek, van het gerechtelijk 
contra<it en van het geloof dat aan de· ak
ten client gehecht) : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat de administratieve overheid binnen 
de perken harer bevoegdheden « souverein 
de daarover vallende beslissingen treft, 
in het bijzonder, ten aanzien van de lig
ging en de staat van de verbindingswe
gen, maar dat zij, als zij haar beslissing 
heeft getroffen, de weggebruikers niet in 
een vals gevoelen van veiligheid mag la
ten, wanneer, ter oorzake van enige ge
beurtenis, de veilige en gemakkelijke 
bruikbaa1·heid van een doorgang in ge
vaar worclt gebracht >>; 

Overwegende dat nit die beweegrede
nen, in verband gebracht met de overwe
ging dat het bovendek der brug, waar
van de toestand de oorzaak van het onge
val is geweest, aan de weggebruikers « niet 
de veiligheid en het gemak welke zij daar
van met recht mochten verwachten op
leverde )), zonder dubbelzinnigheid blijkt 
dat de openbare besturen het bovendek 
der brug aangelegd of behouden hebben 
in een staat welke nit het oogpunt van 
de veiligheid voor hen die van de bewuste 
brug in gewettigd verti·ouwen gebruik 
maakten misleidend was; 

(1) Verbr., 13 Jnni 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 189); 23 Jannari 1933 (ibid., 1933, I, 
81). Indien echter de font slechts de middel
lijke oorzaak van het nadeel is, wordt er ver
eist, opdat de dader aansprakelijk voor het 
nadeel weze, dat het verband tnssen de font 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
cloor die vaststellingen de veroordeling 
van aanlegger wettelijk gerechtvaardigd 
heeft en geen der in het eerste onderdeel 
van het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft ; 

Overwegende, anderzijds, dat die vast
stellingen een gepast antwoord op aan
leggers conclusies verstrekken, vermits 
het arrest aldus beslist dat het aanleggen 
of het behouden van het bovendek der 
brug in de staat waarin het zich ten dage 
van het ongeval bevond niet wettelijk 
door de openbare besturen mocht worden 
voorgeschreven; 

Dat geen der onderdelen van het mid
clel kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
met inbegrip van die van de oproeping 
van de Stad Namen tot bindendverkla
ring van het arrest, alsmede tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweerder 
Stern on. 

6 November 1952. - 1" kamer. - Voor
zltter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijklttidende conclnsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- PleUers, HH. Delacroix en Veldekens. 

2e KAMER.- 10 November 1952 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMS'l' ONTS'l'AAN). 
00RZAKELIJK VERBANO TUSSEN DE FOUT EN 
RET NADEEL. - FOU'l' DIE NIET NOODZAKE
LIJK DE RECH'J'STREEKSE OORZAAK VAN HE1' 
NADEEL MOE'l' 'ZIJN. 

Opdat er lcraclltens de (WUkelen 13/l'!? of 
1.'183 van het B·urrtm·li.ilc Wetboelc ver
plichUnq tot herstellin.q van een na.deel 
zon bestaan, 1vordt er niet ver·eist dat 
rZe ber1ane fott.t de r·echtstTeelcse of on
rnicldelM.Jltoe schnld van dit natJreel we
ze (1). (Stilzwijgencle .beslissing.) 

(VAN HAS'l'EL, 'f. LOGIST.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 Mei 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

en het nadeel een noodzakelijk karakter.hebbe 
(verbr., 12 Jnli 1951, Arr·. T'e?·br., 1951, 
blz. 682; Bv.ll. en PAsrc., 1951, I, 785; en 
19 Maart 1951 [motieven], ArT. T'erbr., 1951, 
blz. 414; Bull. en PAsrc., 1951, I, 493). 
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I. In zover de voorzieningen van de 
consorten De Vos zijn gericht tegen de 
beslissing over de publieke vorderingen 
ingesteld tegen verweerders Leopold Lo
gist en de naamloze vennootschap « La 
Bruxelloise d' .Auto-Transports '' : 

Overwegende dat aanleggers De Vos en 
consorten, !eden van het « Voorlopig Be
heerscomite voor het locaal vervoer in de 
Brusselse agglomeratie ''• burgerlijk ver
antwoordelijke partijen voor verdachte 
Van Haste!, geen hoedanigheid hebben 
om zich te voorzien tegen het vonnis in 
zover het uitspraak heeft gedaan over de 
publieke vorderingen gericht zo tegen 
verweerder Logist als tegen verweerster 
<<La Bruxelloise d'.Auto-Transports ''• 
burgerlijk verantwoordelijk voor deze 
laatste verdachte; 

Da t tlienaangaanue ue voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn; 

II. Over de voorziening door Maurice 
Van Haste! en over deze door de consor
ten De Vos, gericht tegen de beslissingen 
over de tegen hen zelf ingestelde publieke 
vorderingen : 

Ove1· het middel : schending van de 
artikelen 6 en 13 van het koninklijk be
sluit nm 27 Januari 1H31, houdende po
litierPglement voor de exploitatie van de 
door de regering vergunde of te vergun
neii trnmwegen, gezegd artikel 13 gewij
zigd door lwt koninklijk besluit van f\ Ju
li 1936, en van ue artikelen 97 van de 
Grondwet, 1107, 1134 en 1135, 1319,.1320 en 
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, van het 
gerechtelijk contract en van het geloof dat 
aan de conclusies dient gehecht, doordat 
het bestreden vonnis, enerzijds, aanleg
ger Van Haste! wegens de ten zijnen laste 
gelegde inbreuk op artikel 6, alinea G, van 
het koninklijk besluit van 27 Januari 1931 
he~;ft veroordeeld, en, anderzijds, op 
aanleggers de gehele verantwoordelijk
heid van het betwist ongeval heeft gelegd, 
hen tot de schadeloosste!ling van de gau
se schade van de burgerlijke partij « Bru
xelloiHe d' Auto-'.rransports '' veroordelen
de en hun eigen eis als burgerlijke partij 
afwijzende, en dat om niet dienende re
den, zonder echter antwoord te verstrek
ken op de argumentatie van hun conclu
sies, waarbij aangevoerd ward dat de wij
ze, waa'rop verclachte Logist zijn voertuig 
hacl geplaatst, Van Hastel had beclrogen 
over de mogelijkheid om met het voer
tnig op rails, welk hij bestuurde, zoncler 
hind~;r door te rijden; dat, in die voor
waarden, Van Haste! niet kon beschouwd 
wm'den als zich voor een hindernis bevin
dende in de zin van artikel 6 van het ko
ninklijk besluit van 27 Januari 1931, dat 
hij zich bijgevolg niet aan de inbreuk op 
!le hierboven aangeduide bepaling schul
dig heeft kunnen maken en dat Logist 

VERBR., 1953. - 9 

de oorspronkelijke font heeft begaan die 
de oorzaak van het onge val is : 

Overwegende dat in hun conclusies aan
leggers enkel aanvoerden : « dat, door 
zijn stilstaan op dusdanig korte afstand 
van de rails dat de tramgeleider Van 
H~stel bedrogen werd over de mogelijk
held van met het voertuig op rails dat hij 
bestuurde te kunnen doorrijden, ver
dachte Logist de oorspronkelijke fout be
gaan heeft dic de oorzaak van het ongeval 
is''; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt : 
« dat de beweringen van Van Haste! en 
eonsorten, in hun conclusies opgenomen, 
niet met de werkelijkheid overeenstem
men; dat beroeper Logist met zijn rijtuig 
te dicht bij het spoor stond en de door
gang van het tramrijtuig hinderde; dat 
beroeper Van Haste! niet door mocht en 
v66r de hincll'mis stil moest houden, al
hoewel deze hindernis onwettig was· 
dat, in verb.and gebracht met de boven~ 
staande conclusies, die vaststellingen van 
het vonnis !1e bewering verwerpen als 
zou Van Ha~tel zich, ingevolge de stand 
van het voertuig van Logist, geen reken
schap ervan ltebben kunnen geven dat dit 
voertuig voor hem een hindernis uitmaak
te; 

Overwegende dat het vonnis aldus aan
leggers conclusies heeft beantwoord en 
geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepaling·en geschonden heeft; 

Overwegewle dat, voor het overige, wat 
aangaat de voorziening van Van Hastel, 
de substanti.ele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordeling overeen
komstig de wet is; 

Overwegende dat, wat aangaat de voor
zieningen van de consorten De Vos, geen 
bijzonder middel betreffende de publieke 
vordering wordt voorgesteld en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

III. Wat aangaat de voorzieningen door 
de consorten De Vos gericht tegen de be
slissingen over de burgerlijke vorderingen 
ingesteld zo door verweerster, naamloze 
vennootschap «La Bruxelloise d'.Auto
'l.'ransports. ll tegen de consorten De Vos, 
als door clle consorten tegen verweerders 
Logist en « La Bruxelloise d' Auto-Trans
ports'' : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burger
!ijk Wetboek, 3 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis aanleggers De Vos, Kestelin 
lthier en Rousseau, qttalitate qua, va~ 
hun burgerlijke vordering tot schadeloos
stelling voor de uit het litigieus ongeval 
volgend nadeel heeft afgewezen en hen 
samen met verdachte Van Hastel ver
oordeeld heeft tot de herstelling van 
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de gause door Logist en de naamloze ven
nootschap <<La Bruxelloise d'Auto-Trans
ports JJ geleden schade om de niet ge
paste redenen welke tevens dergelijke be
slissing niet kunnen rechtvaardigen, ener
zijds, << dat de strafbare fout van Logist 
niet in rechtstreeks verband is met de 
door de burgerlijke partij, HH. De Vos, 
Ithier, Kestelin en Rousseau, geleden 
schade JJ, en, anderzijds, << dat de ten laste 
van beroeper Van den Bossche aangeno
men overtreding de enige oorzaak is van 
het ongeval en van de door de burgerlijke 
partij << La Bruxelloise d' Auto-Trans
ports JJ geleden schade : 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
verklaart dat de strafbare fout van Lo
gist << niet in rechtstreeks verband is » 
met de door de burgerlijke partijen De 
Vos en consorten geleden schade, en, an
derzijds, dat de overtreding aangenomen 
ten laste van beroeper Van Haste! (inge
volge een !outer materii~le misslag <<Van 
den Bossche JJ genoemd, geen enkele par
tij die naam dragend), de enige oorzaak 
van het ongeval is alsmede van de door 
de burgerlijke partij <<La Bruxelloise 
d' Auto-Transports JJ geleden schade; 

Overwegende dat dergelijke motivering 
dubbelzinnig is, daar zij onzeker la(lt of 
de rechter, in schending van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, heeft ge
oordeeld dat de font van Logist aileen 
als oorzaak van de door de burger
lijke partijen De Vos en consorten gele
den schade kan gelden wanneer er tussen 
font en schade een rechtstreeks 'verband 
bestaat ofwel, of hij, gebruik makend van 
een verkeerde uitdrukking, zijn beslis
sing heeft willen: rechtvaardigen door de 
overweging dat de strafbare fout van Lo
gist << niet in oorzakelijk verband is JJ met 
bedoelde schade ; 
· Dat het vonnis aldus het in het middel 

aangeduid artikel 97 van de Grondwet 
heeft geschonden ; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning van aanleg·ger Van Haste!; en recht
doende op de voorzieningen van de con
sorten De Vos, verbreekt het bestreden 
vonnis doch enkel in zover het over de 
burgerlijke vorderingen ingesteld zo door 
als tegen die consorten uitspraak heeft 
gedaan, verwerpt de voorzieningen van 
deze 1aatsten voor het overige; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger Van 
Hast~! ~ot de kosten gevallen op zijn 
voorz1emng en verweerders tot de overige 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Leu
ven, uitspraak doende in hoger beroep. 

_10 November 1952.- 2" kamer. -- Voor
zttter, H. Wouters, .voorzitter. - Yerslag
gever, H. Belpaire. - Gelij7cluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter; 
H. Delacroix. 

2" KAMER.- 10 November 1952 

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - DooR ARTIKEL 421 VAN 
RET STRAFWETBOEK BEDOELD WANBEDRIJF. -
ZELFSTANDIGHEID VAN AARD OM DE DOOD TE
WEEG TE BRENGEN OF DE GEZONDHEID ZWAAR 
TE KRENKEN. - BEGRIP. 

In artilcel 4'21 van het Stmfwetboek be
doelen de tet"men << zelfstandigheden ... 
van aard om de dood teweeg te brengen 
of de gezondheid zwaar te k1·enTcen JJ 

niet alleen de zelfstandigheden die 
steeds dit schadelij7c gevolg hebben, 
wellce oo7c hun staat 1!an bewaPi;ng weze, 
doch eveneens deze die, beschadigd of 
bedorven, schndelijlc geworden zijn (1). 

(VAN LAERE, T. LANDSBOND DER CHRIS'l'ELIJKE 
MUTU ALITEI1'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 .Tuni 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering: 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 421 van het Strafwetboek en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest aanlegger we
gens toedienen van schadelijke << zelfstan
digheden JJ veroordeelt, dan wanneer 
de bij artikel 421 van het Strafwetboek 
becloelcle << zelfstancligheden JJ in dezelfde 
zin als in de artikelen 402 en 404 van het 
Strafwetboek moeten verstaan worden 
te weten zelfstancligheden uiteraard scha~ 
delijk voor de gezondheid van de mens 
maar niet vleeswaren die beclorven zijn ! 

Overwegende dat de bewoorclingen van 
artikel 421 van het Strafwetboek : << zelf
standigheden van aard om de gezond
heid zwaar te krenken JJ niet toelaten het 
door het micldel voorgesteld onderscheid 

. (1) Over de betekenis, in dez_elfde wetsbepa
hng, van ~e term en « door ... toe te dienen » 
zie verbr., 7 September 1950 (Arr. Ve,-b, .. : 
1950, biz. 42; B1tll. en PASIC., 1950, I, 851, en 
de nota 1). 
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te maken tussen zelfstandigheden, die al
tijd dit schadelijk gevolg hebben, welke 
ook hun staat van bewaring weze, en 
deze die, beschadigd of bedorven, schade
lijk geworden zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest op de conclusies van aan
legger geen passend antwoord verstrekt 
betreffende het beweerd gebrek aan voor
zorg, vermits het enkel gewag maakt van 
de verklaringen van getuigen Geurden. 
Devos en De Geest, dan wanneer aanleg
ger bij conclusies aanvoerde dat: 1 o hij de 
eetwaren op 14 en 15 October 1950 ver
kocht had, terwijl de waarnemingen door 
voormelde getuigen later en op ander 
vlees plaats hadden; 2° cle beclerving van 
het iu beslaggenomen vlees toe te schrij
ven was aan microben, welke aanlegger 
niet kon opmerken : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies als verweermiddel aanvoerde dat hij 
geen onvoorzichtigheid begaan had : 
1 o daar deskundige Geurden de stalen 
vlees slechts verschillende dagen na de 
verkopen ontvangen had; 2° daar het be
derven van het vlees toe te schrijven was 
aan microben, welke hij niet kon opmer
ken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat de onvoorzichtigheid van 
aanlegger hierin bestaat : dat zoals blijkt 
uit de verklaringe)l van inspecteur vee
arts Devos en van verbalisant De Geest 
aanlegger het vlees verkocht, waarvan 
het uitzicht nochtans op een zichtbaar be
derf wees, en dat hij voor de bewaring 
van het vlees niet behoorlijk gezorgd 
heeft; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat het 
bederf van het vlees wel aan aanlegger te 
wijten is en dat dit vlees reeds bedorven 
was toen aanlegger het verkocht; 

Dat aldus een passend antwoord op de 
conclusies van aanlegger verstrekt werd 
en dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering·en 
van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat aanlegg·ers tot staving 
van hun voorziening geen enkel middel 
inroepen en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

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

(1) Verbr., 3 Juli 1950 (ArT. Ver·b,.., 1950, 
biz. 698: Bull. eu PAsrc., 1950, I, 798). 

10 November 1952. - 26 kamer. - Voor
zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. de Olippele. - Gelijklttidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. 10 November 1952 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE 
DIE HET BESTAAN VAN EEN BESTANDDEE.L VAN 
HE'l' MISDRIJF BE1'WIST. - VONNIS DAT VAST
Sl'EL'.r NIET ALLEEN DAT DE BEKLAAGDE IN GE
BREKE BLIJFT ENIG BEWIJS TE BRENGEN DOCH 
BOVENDIEN DAT HET TEGENIJEWI,JS WERD INGE
IlRACHT. - WETTELIJKE VEROORDELING. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - VERHOOR VAN GETUIGEN IN 
HOGER BEROEP. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

8° BURGERLIJKE VORDERING. 
Sl'RAFZAKEN. - BEKLAAGDE OVERLEDEN IN 
DE LOOP VAN HET GEDING VOOR DE RECHTS
J\IACH'.r VAN WIJZEN. - BURGERLIJKE PAR1'IJ 
DIE DE ERFGENAMEN VAN DE BEKLAAGDE TOT 
HERYA'l'TING VAN HET GEDING DAGYAARDT. -
GEEN NIEUWE YORDERING. 

1 o Wannee·r de belvlaagde tot staving van 
zijn betwisting over· het bestaan van een 
bestancJAeel van het n~·isd'l'ijf een feit 
heett in,qeroepen, misl.:ent het vonn·is de 
regelen vctn de bewijslast niet door vast 
te stellen niet alleen dat de beklaagde 
het aangevoerd feit niet bewijst, doch 
bovenclien dat het te,qenbewijs werd ge
bracht. 

2o In strnfzalcen beoordeelt de rechter i.n 
hager ber·oep smwerein in teite of het 
ve'l'hoor· van getttigen tot de ver·openba
r·ing van de tvaar·heid dienstig is (1) . 

3° l•Vanneer de belclaagde in cle loop van 
het gedinu vu6r de rechts-macht van 
wijzen overleden is en wwnnee'l' de bnr
gerlijlce partij, die zich tegen de be
lclaagde had aangesteld, de erfgename 
van de belclaagde tot hervrttting van het 
yed·iny dagvaa·rdt, .~telt de bttrgerlijlve 
pwrt-ij geen niettwe vordel"in_q in, . ~och 
vm·volgt zij de tegen de belclaagde r.nge
stelde vonlerin_q (2). (Wet van 17 April 
1878, art. 20; Wetb. van burg. recllts
vordering, art. 345.) 

(DE WINTER, T. DE DYOKER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 23 Juni 1952 in hoger beroep 
gewez~n door de Oorrectionele Recht
bank te Dendermonde; 

(2) Yerbr., 1 Mei 1899 (Bull. en PAsrc., 1899, 
I, 209). 
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I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de publieke vordering ten gevolge van de 
dood van beklaagde vervallen verklaart; 

Waaruit volgt dat cl~ voorziening zon
der voorwerp en clerhalve niet ontvanke
lijk is; 

II. In zover de voorziening gt)richt is 
tegen de beslissing over cle vordering der 
burgerlijke partij : 

Over de eerste twee middelen : het eer
ste, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 556, 2°, en 559, 2°, van het Straf
wetboek, doordat het bestreclen vonnis 
de overtreding van << aan zijn hoede toe
vertrouwcle kwaaclaardige lwnclen te heb
ben Jaten roncllopen )) bewezen verklaart, 
clan wanneer wijlen beklaagcle De Win
ter staancle hielcl cla t hij de honden 
aan zijn knecht toevertrouwd had, die 
bekent ze op 4 Maart 1951 verkocht te 
hebben, hetgeen door de getuigen beves
tigcl worclt, zoclat op 18 Maart 1951, datum 
van de overtrecllng, de honden niet meer 
onder de hoede van De Winter waren : 
het tweede, uit de schending van de rech
ten van de verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat wijlen beklaag
de De Winter door middel van getuige
nissen bewezen had dat hij de honden op 
4 Maart 1951 verkocht had, terwijl het 
openbaar ministerie en de burgerlijl;:e 
partij niet bewezen hadden dat de honden 
op 18 Maart 1951 onder de hoede van wij
len beklaagde waren, zodat het vonnis 
de bewijslast aan beklaagde, en niet aan 
de burgerlijke partij oplegt, en doordat, 
inclien bij gebrek aan eed de· voor wijlen 
beklaagde gunstige getuigenissen v66r de 
eerste rechter nietig waren, de rechter 
in hoger beroep deze getuigen opnieuw 
moest onderhoren : 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis, 
na te hebben vastgesteld dat beklaagde 
het bewijs niet kan leveren dat hij zijn 
honden vervreemd had, drie feiten aan
voert waaruit het afieidt dat het tegen
bewijs van de bewering van beklaagde 
voorgebracht wordt; 

Dat het vonnis derhalve de regelen no
pens de bewijslast niet l1eeft miskend; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
enkele akte van de procedure blijkt dat 
aanleggers het verhoor van getuigen door 
de rechter in hoger beroep zouden hebben 
aangevraagd, en dat die rechter in feite 
souverein oordeelt of het ·verhoor van ge
tuigen al dan niet dienstig is tot de open
baring van de waarheid : 

Dat de middelen ongegrond zijn; 
Over het derde middel : schending van 

artikel 20 van de wet van 17 April 1878, 
doordat de vordering van de burgerlijke 

partij tegen de erfgenamen van wijlen be
klaagde De Winter client aangezien te wor
den als een nieuwe vordering gesteund op 
de door het misclrijf veroorzaakte schade 
dan wanneer het op 18 Maart 1951 ge
pleegd misdrijf op 4 .Juni 1952, datum 
van de dagvaarding door de burgerlijke 
partij van de aanleggers, erfgenamen van 
de overledene beklaagde, verjaard was, en 
<lan wanneer, op dit ogenblik, weliswaar 
tegen de erfgenamen van wijlen beklaag
de een burgerlijke vordering kon inge
steld worden, doch op andere gronden ge
steund dan op de overtreding van arti
kel 556, 2, en 559, 2, van !let Strafwet
boek : 

Overwegende, enerzijds, dat de over
treding op 18 Maart 1951 gepleegd werd 
en dat verweerdeJ' zich op 1 .Tuni 1951, 
hetzij binnen de tPrmijn van zes maan
den, ter terechtzitting van de eerste rech
ter burgerlijke partij gesteld heeft; dat 
derhalve de verjaring tegen llc burger
lijke partij niet gelopen heeft gedurende 
de behandeling van de vordering tot her
stelling der door het misclrijf vproorzaRk
te schade (wet van i10 Maart 18\ll, art. 1) ; 

Overwegende, anclerzijds, dat beklaag
de overleed terwijl lu~t geding bij de 
rechter in hoger beroep aanhangig was; 
dat de dagvaarding van 4 .Tuni 1952, 
door de burgerlijke partij aan de 
erfgenamen van beldaagde betekend, er 
enkel toe strekte het aanhangig gemaakt 
geding te doen hervatten en dat de aldus 
tegen de vertegenwoordigers van be
klaagde vervolgde burgerlijke vordering, 
dczelfde was als deze die tegen beklaagde 
was ingesteld; 

W aaruit volgt dat het mid del naar 
recht faalt; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, doonlat !let bestre
den vonnis zijn beschikkend gedeelte 
grondt op de beweegreden dat wijlen 
beklaagde niet bewezen had dat op 
18 Maart 1951, datum der feiten, de honden 
verkocht waren, dan wanneer de burger
lijke partij haar vordering gesteund had 
niet op voormelrle artikelen, maar op de 
artikelen 556, 2°, en 559, 2°, van het 
Strafwetboek, hctgeen haar verplichtte 
!let bewijs tP leveren dat de honden op 
18 Maart 1 n51 onder de hoede van wijleu 
beklaagde Waren : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
de eerste twee middelen blijkt dat, indien 
de beklaagde aangevoerd had dat de hon
den op 18 Maart 1951 niet meer onder 
zijn hoede waren, het openbaar ministerie 
en de burgerlijke partij het tegenbewij~ 
daarvan geleverd hebben; 

Waaruit volgt dat !let roiddel feitelijke 
grondslag mist ; 

Oro die rcdenen, verwerpt de voorzie-
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ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

10 November 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. de Clippele. - GeUjlcl~tidende 
conclusie, · H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 10 November 1952 

1° VERKEER. - VERPLICH'l'ING OP EEN 
SPLI'l'SING, AANSLUITING OF KRUISING DE 
Ul'l'ERSTE REOH'l'ERZI.JDE VAN DE RIJWEG 'l'E 
HOUDEN. - UI'l'ZONDERING. 

2° VERKEER. - SPLI'l'SING, AANSLUI'l'ING 
0~' KRUISING. - BESl'UURDER DIE LINKS 
WIL AFSLAAN. - V~~RPLIOH'l'ING NAAR LINKS 

UI'l' 'l'E WI,JKEN. - VOORWAARDEN EN OREN
ZEN. 

1° De verpUchUng op cen split-sing, aan
slttiting of kntising de ttiterste rechte!·
zijde van cle 1'ij1veg te houden duldt 
slechts een nitzondering, nameUjlc in 
het door artilcel31,.2°, van fle Wegcode 
bedoclde geval (1). (Kon. besl. van 1 Fe
bruari Hl34, art. 29, 4°, gewijzigd door 
art. 2 van het besl. van de Regent dd. 
18 October 1946.) 

2° Zo bij het naderen van een splitsing, 
aanslniting of lcnrising de bestttttrder, 
die linlcs wil atslaan, spijts het alge
meen voo·rschrift van artilcel 29, 4°, van 
de Weycode, .<~Joveel mogelijlc naar linlcs 
mag, ja zelfs rnoet ttitwijlcen, mag hij 
nochtans die rijbewegin,q slechts uitvoe-
1'en inflien zij het n-it de tegenover,qe
stelde richting lcomend 1Jerkeer niet hin
dert en in de rnate dat zij dergelijlce 
hinfler niet medebrengt (2). (Kon. be
slnit van 1 Febrnari 1934, art. 31, 2°, 

. gewijzigd door art. 3 van het besl. van 
de Regent dd. 18 October 1946.) 

(DELPOR'l'E, 'I'. PYPE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 Jnli Ul52 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Veurne ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vm'
dering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis aanlegger aan het mis-

(1) Verbr., 24 October 1949 (Arr. Ve1·br., 
1950, biz. 86; Bull. en PASIC., 1950, I, 92). 

(2) Verbr., 2 en 9 April 1951 (Arr. Verbr., 

dJJijf voorzien bij de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek schnldig verklaart, 
dan wanneer het niet bepaalt welke on
voorzichtigheid aanlegger begaan heeft : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies als verweermiddel aanvoerde dat 
hij geen font begaan had, daar de te zij
nen Iaste gelegde overtredingen op de 
W egcode niet bewezen waren ; 

Overwegende dat het vonnis er op wijst 
dat aanlegger overtreding van artikel 29, 
4°, van de Wegcocle gepleegd had door bij 
J;tet naderen van een aanslniting zijn 
rechterkant niet te hebben genomen of 
gehouden; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 31, 1°, en 2°, van het konink
lijk besluit van 1 Febrnari 1934, en 1382 
en 1384 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
doordat uit het proces-verbaal der rijks
wacht en u:it het onderzoek ter terecht
zitting blijkt dat het ongeval zich op de 
splitsing Proven- en Roesbrnggestraat 
voorgedaan heeft, dat aanlegger de Pro
venstraat moest inrijden, terwijl het 
slachtoffer nit de tegenovergestelde rich
ting in de Roesbrnggestraat kwam en dat 
aanlegger links in de Provenstraat stil- · 
stond, clan wanneer aanlegger aan die 
splitsing, waar hij naar links wilde in
slaan, zoveel mogelijk naar links moest 
uitwijken, hetgeen hij dns gedaan heeft : 

Overwegende dat er op de verplichting 
voorgeschreven bij artikel 29, 4°, van de 
Wegcode enkel uitzondering gemaakt 
wordt in geval van toepassing van arti
kel 31, ·' 2°, van clezelfde Code; 

Dat, naar lnid van die reglementsbepa
ling, de weggebrniker clie bij het naderen 
van een splitsing, aansluiting of krnising 
links wil afslaan, zoveel mogelijk naar 
links moet nitwijken, doch op voorwaar
de het verkeer, dat nit de tegenoverge
stelde richting komt, niet te hinderen; 

Overwegende clat in onderhavig geval 
het vonnis er op wijst dat het slacht
effer, dat per rijwiel uit de tegenoverge
stelde richting kwam, ter hoogte van de 
aanslniting door de rijbeweging van aan
legg·er misleid werd; dat het vonnis al- , 
dns vaststelt dat aanlegger door naar 
links uit te wijken, het nit de tegenover
gestelde richting komend verkeer gehin
derd heeft; 

Dat het middel ongegrond is; 
En overwegende clat de substantHHe of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de b~slissing overeenkomstig de wet is; 

1951, biz. 429 en 447; Bull. en PASIC., 1951, I, 
508 en 528); 5 Mei 1952 (Arr. Jlerbr., 1952, 
biz. 475; Bull. en PAsrc., 1952, I, 546). 
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II. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger veroordeelt tot betaling, ten 
provisionele titel, van een bepaalde som 
en, vooraleer verder recht te doen, een 
deskundige aanstelt met opdracht de 
graad van de werkonbekwaamheid van 
de burgerlijke partij te bepalen; 

Overwegende dat dergelijke beslissing, 
die niet over een geschil van bevoegdheid 
gewezen is, voorbereidend is en een von
nis van onderzoek is dat geen eindbeslis
sing uitmaakt ; Clat de eis tot verbreking 
tegen die beslissing derhalve enkel na het 
eindvonnis toegelaten is (Wetb. van straf
vordering, art. 416) ; 

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

10 November 1952.- 2e kamer. - Voor
zitter, H. Woaters, voorzitter. - Verstag
gever, H. de Clippele. - Gelijlcluidende 
concl·nsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Versteele (van de Ralie te Veur
ne). 

2e KAMER. - 10 November 1952 
1° VOORLOPIGE HEOHTENIS.- ONRE

GELMATIGREID IN DE PROCEDURE BETREFFENDE 
DE VOORLOPIGE RECR1'1CNIS. - ZONDER IN
VLOED OP DE WET'l'ELIJKREID VAN RET AR
REST VAN VEROORDEL!NG. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
ONREGELMATIGE BE'l'EKENING VAN DE GETUIGEN 
AAN DE BURGERL!,JKE PARTIJ. - VooR:ZIE
NING DOOR DE BEKLAAGDE. - :MIDDEL VAN 
BELANG ON'l'BLOOT. 

3° STRAF. - VERZACRTENDE OMS'l'ANDIGRE
DEN. - SOUVEREINE FEITEL!JKE BEOORDELING 
DOOR DE RECR'l'ER OVER DE GROND. 

40 HOF VAN ASSISEN. - ARTIKEL 305 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
MEDEDELING VAN DE STUKKEN AAN DE BE
SCHULDIGDE. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT DE STUKKEN NIE'l' OVEREENKOMSTIG DIE 
WE'l'SBEPALING WERDEN MEDEGEDEELD. - MID
DEL DAT NIET VOOR DE EERSTE MAAL V66R 
HE'l' HoF MAG WORDEN VOORGESTELD. 

1 o Eer> m de pt·ocedttre betreffende de 
voorlotJige hechtenis begane onregelma
tigheill heett geen invloed op rle gelrlig
heid van het a.n·est van vet·oorcleUng (1). 

(1) Verbr., 13 October 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 414); 16 April 1.951 (A1·r. Ve1"b1·., 1951, 
blz, 473; Bttll. en PAsiC., 1951, I, 562). 

(2) Verbr., 22 Juli 1949, vierde middel (A1-r. 
Ve1·br., 1949, blz. 490; Bnll. en PAsrc., 1949, 

2° Is bij ontstentenis van belang niet ont
vanlcelijlc, het middel door de belclaagde 
nfgeleid ttit rle onregelmatigheid van de 
betelcening van ae getttigen aan de bur

.get·lij lee partij. 
3° Het aannemen ·van verzachtenlle om

stanrligheden, 1.ounneer deze wettelijlc 
toelaatbaar zijn, behooTt tot de souve
t·eine beooTlleling van de rechter over 
de grond (2). 

4° De beschuldigde mag niet voor de eer
ste maal v66r het .Hot een middel voor
stellen atgeleid hientit dat de stulclcen 
van de 1JTOcedtwe hem niet overeenlcom
st-ig at·tilcel 305 van het Wetboelc van 
st·ratvo·rde1"ing wenlen medegedeeld (3). 

(VERFAILLIE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Juli 1952 door het Hof van 
assisen der provincie Antwerpen gewe
zen; 

I. Wat betreft de voorziening van Mau-
rice V erfaillie : · 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat tijdens de debatten de voorzitter van 
het hof van assisen ten onrechte ge
bruik maakte van processen-verbaal die 
op ongeldige wijze in de gevangenis te 
Douai (Frankrijll:) opgenomen verhoren 
bevatten : 

Overwegende dat noch nit de vermel
dingen van het zittingblad, noch uit deze 
van het bestreden arrest blijkt dat er, 
tijdens de debatten, gebruik van de bij 
het middel gecritiseerde processen-ver
baal werd gemaakt ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 1 van de wet van 23 Augustus 
1919, doordat, tijdens het vooronderzoek, 
al de medebeschuldigden, behalve eer
ste aanlegger, inzage van het dossier heb
ben bekomen, wanneer artikel 1 van de 
wet van 23 Augustus 1919 bepaalt dat in
zage van het straflmndel enkel aan de 
raadsman van de beklaagcle wordt ver
leend : 

Overwegende dat cle in de loop van de 
procedure betreffende de voorlopige hech
tenis gepleegcle onregelmatigheden zonder 
invloed op de wettelijkheid van het ar
rest van veroordeling zijn; 

I, 562); zie ook verbr., 16 Mei 1949 (A1-r. 
Ve1·br., 1949, blz. 323;' Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 362). 

(3) Verbr., 19 September 1873 (Bull. en 
PASIC., 1873, I, 331). 
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Dat het middel derhalve niet. ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 316 van het Wetboek van straf
vordering, doordat getuige Marie-Louise 
Vander Heyde, echtgenote Maebe, ter zit
ting werd onderhoord ondanks zij, van de 
eerste dag van het proces af, dagelijks de 
debatten in de zittingszaal had gevolgd : 

Overwegende dat de bij het middel 
omschreven omstandigheid, als zou voor
noemde getuige, v66r haar verhoor door 
het hof van assisen, de debatten dagelijks 
bijgewoond hebben, in geen der stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
steun vindt; 

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

artikel 315 van het Wetboek van strafvor
dering, doordat de akten van aanzegging 
van getuigen, betekend voor de burger
lijke partij aan M~r Wilfried Fierens, 
pleitbezorger, ongeldig zijn, om reden dat 
zij niet vermelden voor wie deze pleitbe
zorger was aangesteld ; 

Overwegende dat de aangevoerde onre
gehnatigheid aileen het recht van de bur
gerlijke partij zou hebben kunnen schen
den; 

Dat, voorgesteld door aanlegger, het 
mid del niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest niet vermeldt dat 
rekening werd gehouden met de verzach
tende omstandigheden bestaande uit een 
vermindering van verantwoordelijkheid 
van beschuldigde, zoals uit de getuige
nissen van twee psychiaters blijkt : 

Overwegende dat het aannemen van 
verzachtende omstandigheden, wanneer 
het door de wet toegelaten is, souverein 
door de rechter over de grond beoor
deeld wordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

II. Wat betreft de voorziening van Al
bert Vervecken : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 305 van het Wetboek van straf
vordering en van de rechten van de ver
dediging, doordat aanlegger slechts na 
het sluiten van de debatten v66r het hof 
van assisen inzage heeft kunnen bekomen 
van c1e stukken van het dossier die op het 
hem onder nr XIX ten laste gelegd feit 
betrekking hadden : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat aanlegger, tij
dens de debatten v66r het hof van assi
sen, zou beweerd hebben dat zijn recht 
van verdediging door het niet mededelen 
van stukken, of door het niet in acht ne
men van het in het middel aangeduid ar
tikel 305 gekrenkt werd ; 

Dat het middel niet voor de eerste maal 
v66r het Hof mag voorgesteld worden; 

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

de rechten van de verdediging, doordat 
de · voorzitter van het hof van assisen 
geen gevolg gaf noch aan de brief waarbij 
aanlegger hem vroeg, bij de behandeling 
van de beschuldiging onder nr XIX, bij
zonder de aandacht te trekken op aanleg
gers aangelegenheid, noch · aan een aan
vraag tot bijvoeging van bundels betref
fende aanleggers gevangenschap in Dnits
land: 

Overwegende dat nit geen van de aan 
het Hof overgelegde stukken blijkt dat 
aanlegger, tijdens de behandeling van de 
zaak door het hof van assisen de bij het 
middel beweerde aanvragen regelmatig 
zou hebben ingediend; 

Dat het middel feitelijk · grondslag 
mist; 

Overwegende dat het overige van de 
door aanlegger overgelegde memorie uit
sluitend feitelijke omstandigheden uiteen
zet, die aan de beoordeling van het Hof 
ontsnappen; 

En overwegende, met betrekking tot de 
voorzieningen van Maurice Verfaillie en 
van Albert Vervecken, dat de substan
tHHe of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden .nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers, ieder tot 
de helft van de kosten. 

10 November 1952. - 2e kamer. - Voor
. zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 10 November 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING DIE DE VERDACHTE 'l'OT VERGOEDING VAN 
DE GEHELE .DOOR DE RURGERLIJKE PAR'l'IJ 
GELEDEN SCHADE VEROORDEELT.- VERDACHTE 
DIE HAD GECONCLUDEERD DA'l' DE BURGERLIJKE 
PARTIJ EEN FOUT, OORZAAK VAN DE SCHADE, 
HAD BEGAAN. - GEEN PASSEND ANTWOORD. 
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Is niet gemot-iveerd, de beslissing die een 
verdachte tot vergoeding van de gehele 
door de burgerlijlce partij geleden 
schade veroo1·deelt, zonder een pass end 
antwoord te verstrelclcen op de conclu
sies van de verdachte waarbij staande 
werd gehouden dat de bm·gerlij lee partij 
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in8gelifk.s een IJepaalde tout, oorzaalc • 
va-n cle .schade, ha-d begaan (1). 

(ALEN, 'I". Die WACHTER.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF - Gelet 011 het bestre!len 
arrest, op 19 Januari '1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewe?;en; 

I. Aangaancle de beslissing over de te
gen aanlegger Alen ingestelde rmblieke 
vordering : 

Overwegende dat de sullstantiele of op 
straf . van . nietigheitl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig cle wet is ; 

II. Aangaande de beslissing over de 
burgerlijke vorderingen door verweenler 
De Wachter tegen Alen en door beide 
aanleggers tegen De ·wachter ingesteld : 

Over het eerste midclel : schending van 
de artikelen 96 van de ,Wegcocle, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
W et, doordat het bestreden. arrest, na in 
feite vastgestelcl te hebben dat verweer
der een stilstaaml voertuig lweft willen 
voorbijsteken Pn elm; naar links is afge .. 
weken, de gehel'~ verantwoonlelijkheid 
voor het ongeval op eerste aanlegger, die 
verweerder voorhijstak. heeft doen we
gen, om reden dat eerste aanlegger moest 
voorzien dat YPrwePrder hE't stilstaand 
voertuig zou voorbijsteken, Pn lleslist 
heeft dat cc geen enkele font verweerder 
treft JJ, zomler echter vast te stellen dat 
verweerder aan de andere weggebruiker 
door een teken zou kenbaar gemaakt hell
ben dat hij zijn richting wilde wijzigen, 
en zonder de conclusies van aanleggers te 
beantwoorden, waarbij deze staande 
hielden dat hij zulks niet kenbaar had ge
maakt, wanneer artikel 96 van de Weg
code het kenbaar maken van de richtings
wijziging verplichtend maakt, en wan
neer, in alle geval, de rechters over de 
grond· de verplichting hadden de conclu
sies van aanleggers dienaangaande te be
antwoorden : 

Overwegende dat aanleggers, in v66r 
het hof van beroep regehnatig genomen 
conclusies, staancle hielclen dat vPrweer
der De Wachter, die op het ogenblik van 
het ongeval, een stilstaande camion voor
bijstak, het door artikel 96 van de Weg·
cocle voorzien teken moest geven en dat 
hij, door zulks niet te cloen, een font had 
begaan; 

Overwegende dat het arrest clit ver
weermiddel enkel hierom verwerpt da t 
de stilstaande camion ook van op grote 
afstand voor aanlegger Alen zichtbaar 

(1) Verbr., 21 April 1952 (Bttll. en PAsrc., 
1952, I, 518). 

was en dat Alen moest voorzien dat De 
Wachter de linkerzijde van de weg zou 
innemen; 

Overwegende dat die overwegingen, 
welke noch een font, noch een door De 
Wachter begane overtreding van vermeld 
artikel 96 uitsluiten, geen passend ant
woord op de conclusies van aanleggers 
uitmaken ; 

Dat het arrest aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het over de door aan
leggers en de door verweerder ingestelde 
burgerlijke vorderingen uitspraak doet; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanleggers tot cle 
helft van de kosten en verweerder tot de 
andere helft; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

10 November 1952. - 2" kamer. - Voor· 
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver·slag
grYver, H. Bareel. - GeUjlcl.nirlende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de 'J'ennicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 10 November 1952 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- :MinDEL AFGELEID HIERUIT DA1' DE AANLEG
GER NIE'r MOOH'l' WORDEN VERVALLICN YER

KLAARD VAN HE'l' RECHT EEN OPE!(BAAR AMB'l' 
WAAR 'l'E NEMEN. - ~I[IDDEL GJCS'l'JWND HIJCR
OP DA'I" HI.J NIE1' WEllENS Zl.JN GEDRAGINll 

TEN OPZIOH'I"E VAN DE VI.JAND UI'l' HE'l' AMB'l' 
DA'I" Hl.J WAAI{NAM WERD ON'l'SLAGEN. 

- VERVALLENVERKLARING UI1'GEiWROKEN Bl.J 

'l'OEPASSING, NIE'l' VAN AR'I"IKEL 1 VAN DE 
WE'l' VAN 14 JUNI 1948, MAAR VAN AR'I"I

KEL 123.septie.s VAN RET STRAFWE'l'BOEK. -

l\'IlDDEL DA'l' NAAR RECHT FAAL'l'. 

Faalt naar r·echt, het rniddel a,fgeleid 
hien1:it da.t cle aanlermer· ni.et rnocht 
wonlen venHtllen vcrlclaanl va.n het 
r·echt een openiJnar 1unbt w1wr· te nemen 
o-rn reclen dat h'ij n·iet ttit het ambt clat 
hij wnar·narn werd ontslagen, wanneer 
de ·uitgesprolren •verval/.en·verlclar·ing ge. 
grond W(£8, niet op wrtilcel 1 van cle 
wet van 14 Jtmi 1948, maar op ar·u .. 
Tcel 123septies van het ~tratwetboelc. 

(VAN DER MYNSBRUGGE.) 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Januari 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 1 en 2, 2°, van de wet van 14 Juni 
1948 betreffende de epuratie in zake bur
gertrouw,doordat het bestreden arrest het 
beroepen vonnis bevestigt, waar dit von
nis verklaart dat aanlegger vervallen 
blijft van het recht openbare ambten, be
dieningen of diensten waar te nemen en 
om leider van een politieke vereniging te · 
wezen, dan wanneer de toepassing van 
hogerbedoelde wetsbepalingen vereist dat 
de belanghebbende uit zijn ambt zou zijn 
ontslagen geweest wegens zijn gedraging 
tijdens de bezetting voor zoveel hij erns
tig aan zijn burgerplicht zou zijn te kort 
gekomen, dan wanneer aanlegger noch als 
burgemeester, nocli als notaris, wegens 
zijn geuraging tij dens de bezetting, ui t 
zijn ambt werd ontslagen, dan wanneer 
het bestreden arrest op zijn zeer geringe 
politieke bedrijvigheid en op een eervol 
burgemeestersambt wijst, en dan wan
neer artikel 2, 2°, van de wet van 14 Juni 
1948 door de rechtspraak wordt geinter
preteerd in deze zin dat een zuiver theo
ritische lidmaatschap van een politieke 
partij, de onmiddellijke opheffing van het 
verval van rechten wettigt : 

Overwegende dat uit bet bestreden ar
rest blijkt dat een in kracht van gewijs
de gegaan arrest van het Militaire Ge
rechtshof te Gent, dd. 19 April 1947, aan
legger onuer meer tot een jaar gevange
nisstraf veroordeeld heeft uit hoofde van 
inbreu:ir op artikel 118b·is van het Straf
wetboek; 

Overwegende dat de tegen aanlegger 
uitgesvroken vervallenverklaring gegrond 
is op artikel 123septies van het Strafwet
boek en geenszins op de artikelen 1 en 2 
van de wet van 14 Juni 1948; 

Dat trouwens uit de artikelen 4, 9 en 
15, alinea 2, van boger gemelde wet volgt 
dat de bepalingen van haar artikelen 1 
en 2 enkel het geval bedoelen van dege
nen waartegen geen strafveroordeling 
werd uitg·esproken, waaraan die verval
lenverklaring is verbonden; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
bij het middel ingeroepen wetsbepalingen 
in onderhavig geval niet van toepasssing 
zijn en dat het mid del naar recht faalt; 

Overwegende dat aanlegger voor het 
overige overwegingen van louter feite
lijke aarcl uiteenzet die aan de .beoor
deling van het Hof ontsnappen; 

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. 

10 November 1952.- 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijkluidende con-

clusie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 10 November 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
DAAR'l'OE GEHEOHTIGDE PERSONEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.- GE
MEENTE AANLEGGENDE PARTIJ. - VOORZIE
NING DOOR HE1' SOHEPENOOLLEGE INGESTELD. 
- GEEN REOIITVAARDIGING VAN :.\fAOH'J'IGING 
DOOR DE GEMEENTERAAD. - 0NONTVANKE
LIJ'KHEID, 

Zo het colle,qe van bu1·gemeester en sche
penen in naam van de gemeente te be
warenden titel een eis tot verb?'ekin.q 
kan instellen, moet de ald·us ingestelde 
voorziening onontvankelijlc worden ver
klaanl wannee1· geen door de gemeente
raad verleende machtiging v661' het Hot 
wm·dt overgelegd (1). (Gemeentewet, ar
tikelen · 90, 9° en 10°, en 148.) 

(GEMEENTE BRASSCHAAT, T. HURTS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 24 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat het college 
van bnrgemeester en schepenen, - het
welk verklaart aanlegster, gemeente Bras
schaat, te vertegenwoordigen, - gemach
tigd werd om een eis tot verhreking na
mens voormelde gemeente in te stellen 
of deze voort te zetten zo hi.i ter hewa
ring van de rechten der gemeente wercl 
ingestelcl; dat, derhalve, bij toepassing 
van de artikelen 90, 9° en 10°, en 148 '\•an 
de gemeentewet de voorziening niet ont
vankelijk is; 

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

10 November 1952. - 26 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Versla.g
gever, H. Belpaire. - Gelijlclui<lencle con
clusie, H. Raoul Hayoit de ·Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 27 December 1888 (B·all. en 
PASIC., 1889, I, 77); 30 Juni 1952 (A1-r. VeTb>-., 
1952, blz. 615; Bull. en PAsrc., 1952, I, 700). 
Raadpl. eveneens vorbr., 21 Jannari 1927 
(B·all. en PASIC., 1927, I, 128). 
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2" KAMER. - 10 November 1952 

RED]]]N]]]N VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- MILITIE.- DIENSTPLICH
TIGE DIE STAANDE HOUDT DAT HIJ DE KOST
WINNER VAN ZIJN OUDERS IS. - AANSPRAAK 
GESTEUND OP DE BEWERING DAT ZIJN BROEDER 
OVER GEEN BELANGRIJKE INKOMSTEN BESCHI:KT 
EN ZIJN OUDERS NIET KAN BIJSTAAN. - BE
SLISSING DIE VASTSTELT DAT DE BROEDER VAN 
DE DIENSTPLICHTIGE OVER BELAI\'GRIJKE IN
KOMSTEN BESCHIKT EN ZIJN OUDERS KAN BIJ
STAAN. - PASSEND ANTWOORD. 

Terst·rekt een passend antwoord op de 
aanvoer·ing van een dienstplichtige dat 
zijn broeder niet over belangrijke in
komsten beschikt en ·in de behoetten 
1;an zijn ouders niet lean 't•oorzien, de 
beslissing van de hoge militieraad die 
vaststelt dat de broede1· van de dienst
plichtige over belang1·ijke inlcomsten 
beschilct en dat hij zijn omlers lwn bi:i
sta-an (1). 

(OVERFELDT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat de 
bestreden beslissing op de in de akte van 
beroep ingeroepen middelen niet heeft 
geantwoord : 

Overwegende dat in gezegde akte van 
beroep aanlegger zich ertoe beperkte in 
feite de bewering van de militieraad te 
bet~isten dat de broeder van aanlegger 
over belangrijke inkomsten beschikte en 
in de behoeften van zijn ouders kon voor
zien; 

Overwegende dat, met te beslissen dat 
de overwegingen van de militieraad ge
grond zijn, de hoge militieraad vaststelt 
clat de aanvoering van aanlegger van 
grond ontbloot is en, dienvolgens, een 
ge11ast antwoord op het in de akte van be
roep ingeroepen middel verstrekt ; 

Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

10 November 1952.- 2° kamer.- Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevm·, H. De Bersaques. - Gelijlclwirlen
de concMtsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

(1) Dat de rechter een passend antwoord 
verstrekt op een louter feitelijke bewering door 
vast te stellen da.t die bewering niet gegrond 
is, zie verbr., 25 ·Februari 1952 (Arr. Ye,·br., 

2e KAMER.- 10 November 1952 

MIDD:mLEN TOT VERBREKING. 
MILITIE. - VOORZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE HERKEURINGSRAAD. - MIDDEL 
DAT DOOR EEN VASTSTELLING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING WORDT TEGENGESPROKEN OF 
DAT IN DIE BESLISSING GEEN STEUN VINDT. 
MIDDEL MIST IN FETTE. 

Mist feitelijlce gronrlslag, het mirlrlel dat 
gesteu.nd is op een feitelijlce bewering 
die floor een vaststelling van rle bestre
rlen beslissing, gewezen rloor de herkeu.
rin.qsraa-d, wordt tegengesproken of die 
in gemelde beslissing of in de stttkken 
van de procerltwe geen steu.n vindt (2) . 

(GROETAERS.) 

ARREST. 

H:mT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 Mei 1952 door de herkeu
ringsraacl van de provincie Brabant ge
wezen; 

Over het micldel : schending van arti
kel 45 van de wet van 15 Juni 1951 be
treffende de dienstplicht, doordat, eerste 
onderdeel, aanlegger, ter zetel van de 
herkeuringsraacl, slechts door een genees
heer gekeurd wercl; tweede onderdeel, 
op het verzoek van aanlegger om een bij
komencl geneeskundig attest te mogen 
voorleggen, door de herkeuringsraad werd 
geantwoord dat dit attest overbodig was : 

Overwegende, met l1etrekking tot het 
eerste ondercleel van het middel, dat uit 
de vermeldingen van de bestreden beslis
sing blijkt dat in onderhavig geval het on
derzoek v66r de herkeuringsraad niet 
door een maar (( door twee geneesheren 
van de raad )) werd verricht ; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweede onderdeel, dat nit geen stuk waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat aanlegger een bijlwmend geneeskun
dig attest aan de herkeuringsraacl zou 
hebben willen voorleggen; 

Dat al de onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

10 November 1952. - 2° kamer. - Voor
zitte?·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Bareel. - Gelijlclu.idende con
clu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste nclvocaat-generaal. 

1952, blz. 330 ; Bull. en P ASIC., 1952, I, 377, en 
de nota 2). 

(2) Verbr., 2 September 1952 (A1·r. Verbr., 
1952, blz. 683; Bull. en PAsrc., 1952, I, 772). 
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2• KAMER.- 10 November 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
MILITIE. - VOORZIENING DIE DE SCHENDING 
VAN AAN HET MIDDEL VREEMDE WETTELIJKE 
BEPALINGEN INIWEPT. - MlDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijk, de tegen een beslis
sin,q van de herlcenringsmad ingestelde 
voorziening die sleehts wettelijlce bepa
lingen aand~tidt rZie aan het ingeroepen 
rnid(tel vr·eernd zijn. (Wet van 15 Juni 
1951, art. 52, par. 1 en 4.) 

(DECOCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 Juli 1952 door de Herkeu
ringsraad van de provincie West-Vlaan
deren gewezen; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 52, paragrafen 1 en 4, van de wet van 
15 Juni 1951, de voorziening in verbreking 
tegen de beslissingen van de herkeurings
raden, op straf van nietigheid, de wette
lijke bepaling, waarvan de schending in
geroepen wordt, moet vermelden; 

Dat aanlegger in zijn verzoekschrift 
geen wettelijke bepaling aanduidt op de 
schending waarvan het door hem aange
voerd middel zou steunen ; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
·lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

10 November 1952.- 2• kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijlclnidenae 
conelnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
-court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 10 November 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
MEMORIE. - MILl'l'IE. - AANVULLEND VER
ZOEKSCHRIF'l' NAAR DE GRIFFIE GERICH'!' NA 
HET VERS'l'RIJKEN VAN DE TERMIJN OM DE 
VOORZIENING IN TE DIENEN. - HET HOF 
SLAA'l' GEEN ACH'l' EROP. 

Het Hot slaat geen aeht op een verzoe!c
sehrift ter aanvnlling van een voorzt.~
ning in rnilitiezalcen aat na het verstr-tJ
lcen van ae ter·mijn orn voorziening in 
te stellen naar de ,qrijfie werd ge
rieht (1). (Wet van 15 Juni 1951, arti
kel 52.) 

(1) Vergel. verbr., 30 Juni 1952 (Arr. Verbr., 
1952, biz. 622; Bttll. en PASIC., 1952, I, 707). 

(VAN DEN BRANDEN.) 

ARRES'T. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 April 1952 door de Her
keuringsraad van de provincie Antwer
pen gewezen ; 

Overwegende dat de door aanlegger in
gestelde voorziening geen melding maakt 
van de wettelijke bepaling waarvan de 
schending · zou worden ingeroepen, niette
genstaande het voorschrift van artikel 52, 
paragrafen 1 en 4, van de wet van 
15 Juni 1951 naar luid waarvan deze 
rechtsvorm, op straffe van nietigheid, in 
acht dient genomen te worden; 

Overwegende dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op een aanvullend ver
zoekschrift houdende de middelen tot ver
breking met aanduiding van de wettelijke 
bepaling waarvan de schending ingeroe
pen wordt, hetwelk echter slechts op 
23 October 1952 naar de griffie van het 
Hof van verbreking toegezonden werd en, 
derhalve, na het verstrijken van de door 
de wet bepaalde termijn om voorziening 
in verbreking in te dienen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

10 November 1952.- 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijlclnidende 
eonelttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal 

2• KAMER.- 10 November 1952 

MILITIE. - VOORLOPIGE AFKEURING OP 
LICHAMELlJKE GROND. - GETAL VOORLOPIGE 
AFKEURINGEN DAT KAN UI'l'GESPROKEN WOR
DEN. 

De voor·lopige afkenring op lieharnelijke 
gr·ona van ae dienstpliehtige lean sleehts 
arie rnaal worden nitgesprolcen, behon
aens ae gevallen waar-in dit getal door 
de tabelle·n van de' door ae Koning be
paalae lcettringser·iter-ia venneen:Zerd 
wordt (2). (Wet van 15 Juni 1951, arti
kel 14, par. 2; kon. besl. van 5 October 
1951.) 

(MARGINET.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 Mei 1952 door de Her-

(2) Raadpl. verbr., 2 September 1952 (Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 771). 
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keuringsraad van de provincie Oost
Vlaanderen gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 14, paragraaf 2, van de wet van 
15 Juni 1951, doordat de bestreden beslis
sing aanlegger voorlopig wegens onge
schiktheid afkeurt dan wanneer deze vier
de beslissing op definitieve wijze over 
zijn geval had moeten uitspraak doen : 

Overwegende dat artikel 14, para
graaf 2, lid 2, van de wet van 15 Juni 
1951 betreffende de dienstplicht bepaalt 
dat, uiterlijk tot vrijstelling of tot aan
wijzing voor de dienst moet worden be
sloten, na drie voorlopige afkeuringen, 
indien dit getal niet verminderd wordt 
door de bepalingen der keuringscriteria 
vastgesteld in uitvoering van paragraaf 3 
van hetzelfde artikel ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aanlegger voorlopig als ongeschikt 
afkeurt, op gTond van rubriek 0 36 van 
de tabel der ziekten en lichaamsgebreken 
welke vrijstelling of voorlopige afkeuring 
van de dienstplichtige tot gevolg hebben 
(koninklijk besluit van 5 October 1951); 

Overwegende dat die tabel, onder 0 36, 
geen bepaling vermeldt welke het getal 
der reeds uitgesproken voorlopige afkeu
ringen vermindert ; 

Oveewegende dat nit geen stuk der pro
cedure, waarop het Hof acht vermag te 
slaan, lllijkt dat, v66rdat de bestreden 
beslissing; gewezen werd, aanlegger reeds 
drie mnal voorlopig; afgekeurd wercl; 

Waarnit volgt dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

10 November 1952. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. 'Wouters, voorzitter. - Verslag
ge·ver, H. Bareel. - Gelijlcl·nidcnde con
clns·ie, H. Raoul Hayoit rle Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 13 November 1952 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
Buno•;HLI.TKI•: ZAKEN. - MIDDEL G":S'l'Ec'ND 
OP EEN MJNISTERIEEL RONDSCHlU.JVEN. -
RONDSCHHI.TVJ~N NIE'l' OVERGENOMEN DOOR DE 
BES'l'REDEN BESLISSING ";11 NlE'l' BIJ DE STUK
KEN GEVOEGD.- J\IIIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK. 

Is niet ontvanlceU.jk, het middel. flat de 
bestreden beslissing vc·rwijt nit een mi
nisterieel rondschrij·ven floo·r de telcst 
ervan niet toegelatcn ,qcvol(ftre7c7r'!ingen 
te hebben ajgeleid, wanneer cle beslis
sing de telcst van dit rondsch?'i:iven n·i.et 
overneemt, maar zich beperlct de draag
wijdte ervan samen te vatten en wan-

neer clie telcst niet bij de stttkken van 
de proced1tre is gevoegd (1) . 

(BELGISCHE STAAT, '1'. LECLUYSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 .Jnni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Gelet op het miclclel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet, 85, 245, 
256, 254 en 257 vnn het koninklijk besluit 
van 3 Mei 1939 tot uitvoering van de wet 
van 12 Mei 1927 op de militaire opeisin
gen, 4, G, 14, 23 en '14 van de wet van 
12 Mei 1927 op de militaire oveisingen, 
cloorclat het llestreden vonnis beslist heeft 
dat de litigieuze opeising van het auto
voertuig en de bnmclstof in eigendom ge
claan werd om reclen dat het ministerieel 
besluit van 16 Februari 19JO beslist dat 
alle opeisingen in lmur van auto's in op
eisingen in eigendom omvonncl zullen 
worden en cla t verder het ministerieel 
ronclschrijven van 7 Maart 1940 aan alle 
militaire overheden hevel gaf de nieuwe 
bi.i micl<lel van model 2.3 A geclane opei
singen in eigemlom en niet meer in huur 
te cloen, behalve zekere wel bepaalcle uit
zoncleringen, - clat het yoertuig van ge
intimePnle niet in een cler als uitzoncle
ring· voorziene categories valt, - clat, ge
let op de omstandigheden waarin de opei
sing geschieclcle, er geen enkel opeisings
bevel aan gpi'ntimeerde afgeleverd wercl, 
maar dat het nit de artikelen 245 en 254 
van het koninklijk besluit van 3 Mei 1939 
blijkt dat de opeising regelmatig door 
een model 23 A had clienen geclekt te 
worden, - clat clus client aangenomen te 
worden dat, ingevolge het ministerieel 
rondschrijven Yan 7 J\IIaart 1940, die op
eising in eigenclom gedaan is geweest, 
clan wanneer de legerstaf, op 7 Maart 
1940, besliste dat alle nieuwe bij miclclel 
van opeisingsbevelen model 23 A geflane 
opeisingen van voertuigen, behalve de 
voorziene uitzonderingen, voortaan in 
eigenclom zouclen gedaan worden; clat het 
model 23 A slechts de opeisingen becloelt 
die voor bestendige behoeften door de 
co=issies geclaan worden, en zelfs niet 
beweercl wercl clat de opeising door een 
commissie zou geclaan geweest zijn cloch 
dat, integencleel, nit het vonnis van de 
vrederechter blijkt clat de opeising « door 
een overste van !let Belgische leger ll ge
daan werd; clat daarenboven, het enkel 
feit dat de opeising bi.i micldel van een 
model 23 A zou geclaan gc•weest zijn niet 
bewijst dat zij in eigenclom geschieclcle, 

(1} Verge!. verbr., 25 September 1952 (zie 
boger, blZ. 12; Bull. en PAsrc., 1953, I, 12). 
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eindelijk dat de opeising gedaan werd · 
zonder overhandiging van een bon van 
het een of het amler model, vermits het 
feit van de opeising slechts door onder
zoeken bewezen werd : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van ambtswege opgeworpen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het door het middel bestreden dispositief 
hoofdzakelijk . steunt op een ministerieel 
rondschrijven del. 7 Maart 1940, waarvan 
het zich beperkt de draagwijdte kort sa
men te vatten; 

Overwegende llat het middel staande 
houdt <lat gezegd rondschrijven de ge
volgtrekkingen niet toelaat welke de rech
ter daa;:uit heeft afgeleid; 

Overwegende dat de tekst van dit rond
schrijven niet gevoegd zijnde bij de aan 
het Hof voorgelegde stukken het middel 
niet ontvankelijk is; 

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

13 November 1Ki2. - 1" kamer. - TToor
zitter en ·ve1·slauoever, H. Dail, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
lniclende oonolusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Resteau en della Faille 
d'Huysse. 

le KAMER. - 13 November 1952 

1° GEMEENTEJTAXES. - ONRECR'f
STREEKSE GEMEENTE'fAXE. - DOOR EEN GEL
DIG llEGLEMENT INGEVOERD. - VRIJWILLIGE 
BETALING. - GEEN BEROEP MOGELIJK. 

2° GEMEJENTEJTAXES. - 0NRECRT
S'l'REEEKSE GEMEENTETAXE. - DE'l'ALING KAN 
VAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGE NIE'l' WORDEN GE
EIST V60R RET INSTELLEN VAN RET BEROEP. 
V66R. DE RECHTER. 

1° Bij afwijlcing van de a1·tilcelen 123,5 en 
1376 van het Bnr,qerlijlc Wetboelc, laat 
de wet van 29 Apri.Z 1819 niet toe nan 

(1) Verbr., 27 October 1886 (Bull. en PAsrc., 
1886, I, 348); 25 November en 16 December 
1886 (ibid., 1887, I, 6 en 27); 9 October 1899, 
motieven (ibid., 1900, I, 8); WrLKIN, Oommen
taire de la loi cormnunale, d. III, blz. 1532 en 
1533. Contra : DELACROIX, Les taxes commu
nales a1t point de ·oue de la pmtique judi
ciai1·e,' n" 213 en volgende. 

Anders is het wanneer de reclamatie steunt 
op de nietigheid of op de onwettelijkheid van 
het reglement dat de taxe invoert (verbr., 
10 Juli 1924, Bull. en PAsrc., 1924, I, 458, en 
25 Mei 1939, ibid., 1939, I, 266). 

de bel<~stinuplioh tiue die een door een 
geldig reglement ingevoenle onreoht
streelcse gemeentetame, zoals een tame 
op de lenrhnndel, m·ijwillig heett ge
lcweten de terugbetaling 'V661· het ge" 
Teoht te eisen van hetgeen hij betaald 
heett, zelfs om reden dat het om een 
niet-vm·sohuldigde betaling zou gaan (1). 
(Gemeentewet, art. 138; wet van 
29 April 1819, art. 1, 2, 4 en 5.) 

2° De betaling van een onrechtstreelcse 
gemeentetame, zoals een tame op de leur
handel, lean van de belastingpliohtige 
niet worden geeist voomleer hij in. ver
zet ·tegen het dwangbevel is gelcomen of 
~'oornleer hij zioh tegen een uoo1· de ge
meente betelcende rlagvaa.rd·ing tot beta
taling 'Derdecli.gd heett (2). 

(S'rAD ANTWERP.EN, T. YAN BOmL) 

ARREST. 

HET HOF - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 Januari 1951 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 138 van de Gemeentewet van 
30 Maart 1836, 1, 4, 5 en 7 van de wet van 
29 April 1819 bevattende zekere beschik
kingen om de invordering van de gemeen
tebelastingen op afdoende wijze te ver
zekeren, 1235, 1376 en 1377 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1 en 4 van het reglement 
op de taxes van de Stad Antwerpen van 
30 October 1948 tot invoering van een 
leurrecht, op 29 April 1949 gewijzigd, 
cloordat het bestreden vonnis de vorde
ring van verweerder ontvankelijk ver
klaart. strekkende tot terugg11ve van de 
door hem vrijwillig v66r elk dwangbevel 
of dagvaarding van de Stad uitbetaalcle 
onrechtstreekse gemeentetaxes bij toe
passing van het voornoemd reglement op 
de taxes, vordering die uitsluitend ge
grond was op het feit dat de door hem 

/ uitgeoefende bedrijvigheid niet onder de 
toepassing van gezegd reglement viel, dan 
wanneer artikel 138- van de Gemeentewet 
en voornoemde bepalingen van de wet van 
29 April 1819 geen ander verhaal instellen 

Dat de principes van het burgerlijk recht in 
fiscale zaken slechts van toepassing zijn in zo
ver de fiscale wet ervan niet uitdrukkelijk of 
stilzwijgend heeft afgeweken, zie verbr., 9 Juli 
1931 (B~tll. en PASIC., 1931, I, 218) ; 7 Juli 1938 
(ibid., 1938, I, 259); 6 Juli 1939 (ibid., 1939, 
I, 349), alsmede de conclusie van de heer pro
cureur-generaal Gesche v66r verbr., 7 Juni 
1934 (ibid., 1934, I, 310). 

(2) Verbr., 20 November 1884 (Bull. en 
PASIC., 1885, I, 5) ; 11 Februari 1895 (ibid., 
1895, I, 106); 9 October 1899 (ibid., 1900, I, 8) i 
10 Jnli 1922 (ibid., 1922, I, 390). 
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ten voordele van de belastingplichtige, die 
zich als zijnde ten onrechte door een on
rechtstreekse gemeentebelasting belast be
schoilwt, dan het verzet tegen een uit
gevaardigd dwangbevel of de verdediging 
tegen de door de gemeente betekende dag
vaarding tot betaling, verhaal dat hij voor 
de bevoegde rechtbank kan uitoefenen, 
zonder vooraf de geeiste sommen te moe
ten betalen, waaruit volgt dat indien hij 
vrijwillig de taxe betaald heeft zonder 
van zijn recht gebruik te maken om de 
schuld v66r het gerecht te betwisten, de 
aldus betaalde som definitief door de ge
meente verworven is, en de belastingplich
tige dan ook niet ontvankelijk is om te 
betwisten dat hij ze verschuldigd was en 
om gevolglijk de gedane betaling terug te 
eisen: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerder vrijwillig ge
meentetaxes op qe leurhandel aan de Stad 
.Antwerpen betaald heeft, dat niet be
twist wordt dat deze taxes onrechtstreek
se belastingen zijn en dat verweerder te
rugbetaling van de betaalde taxes vor
dert, bewerende dat zij niet verschuldigd 
waren, daar hij geen leurder is en dat 
hij aldus somlllen die niet verschuldigd 
waren betaald heeft ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
de eis ontvankelijk verklaart; 

Dat die beslissing steunt op de beweeg
redenen dat de wet van 29 .April 1819 niet 
in strijd is met het gemeen recht bepaald 
bij de artikelen 1235 en 1376 van het Bur
gerlijk Wetboek daar deze wet noch uit
drukkelijk, noch illlpliciet de toepassing 
van vermelde artikelen in geval van niet 
verschuldigde belastingen uitsluit; 

Overwegende dat de beginselen van het 
burgerlijk recht in fiscale zaken toepasse
lijk zijn, doch enkel in zover de fiscale 
wetten ervan niet afwijken ; 

Dat deze, hetzij op uitdrukkelijke,, het
zij op impliciete wijze ervan kunnen af
wijken; 

Overwegende dat, krachtens artikel 138 
van de gemeentewet, de inning van de 
door een geldig reglement ingevoerde on
rechtstreekse gellleentetaxes overeenkom
stig de wet van 29 .April 1819 geschiedt; 

Overwegende dat geen bepaling van die 
wet een beroep van de belastingplichtige 
voorziet na de vrijwillige betaling van een 
bij een gel dig reglement ingevoerde · taxe ; 

Overwegende dat zowel uit de titel en 
de aanhef van die wet als uit de alge
mene schikking van haar tekst blijkt dat 
de wetgever op bijzondere wijze het ver
haal tegen de toepassing van gezegde ta
xes heeft geregeld; dat hij bovendien heeft 
bepaald dat de belastingplichtige voor
aleer tot betaling van de gevorclerde taxe 

te worden gedwongen z1.1n rechten v66r 
de bevoegde rechter kon laten gelden; 

Waaruit volgt dat, cloor verweerders 
vordering ontvankelijk te verklaren, om 

·de redenen welke het opgeeft, het be
streden vonnis de in het midllel bedoelde 
bepalingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt tlat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
.Antwerpen en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten er in begrepen deze van 
de uitgifte van het bestreden vonnis; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

13 Novelllber 1952. - 1• kamer. - Voo1·
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versl(tggever, H. de Clip
pele. - GeUjlcluidende concl·usie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. Pleitm·s, HH. Van Ryn 
en Simont. 

1• KAMER.- 13 November 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
.AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE 
VAN AFSTAND. - 0NDERTEKEND IN NAAM VAN 
DE PARTIJ DIE AFSTAND DOET. - lDENTl1'ElT 
EN HOEDANIGHEID VAN DE ONDER1'EKENAAR 
NIET VERMELD. - NIETIGE AFSTAND. 

2° WERKRECHTERSRA.AD.- RAAD VAN 
EERSTE AANLEG EN RAAD VAN REROEP. -BE
SLISSING UITGESPROKEN DOOR DE VOORZIT
TER DIE DE DERAT'l'EN HEEFT GELEID. - WET
TELIJK UITGESPROKEN RESLISSING. - AFWE
ZIGHEID VAN DE WERKRECH'l'ERS DIE DE DE
RA'l"l'EN HERREN RIJGEWOOND. - .AANWEZIG
HEID VAN WERKRECHTERS DIE DE DERATTEN 
NIE'r HERREN RIJGEWOOND. - 0MS'rANDIGHEID 
VAN BELANG ONTBLOOT. 

1° Het Hot slaat geen acht op een akte 
van afstand ondertekend, namens de 
partij die verlclaart van de doo·r haar 
ingediende voorziening atstand te doen, 
door een persoon wiens identiteit en 
hoedanigheid niet worden vermeld. 

2° De beslissing gewezen door een wm"lc
rechtersraad of een werlcrechtersraad 
van beroep wordt geldig ttitgesprolcen 
door de voorzitter die de debatten heeft 
geleid, zelfs wanneer die raad, op het · 
ogenblik van de uitspraak, zetelt zonder 
de werkrechters die de debatten hebben 
bij,qewoond en aan het vonnis hebben 
deelgenomen, of werlc?"echters aanwe
zig zijn die aan het vonnis v1·eemd 
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Zt]n gebleven (1). (Wet van 9 Juli 1926, 
art. 76, al. 3, en 123.) 

(DIENST VAN SEQUESTER, T. TREMMERIE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 Juni 1951 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Brug
ge, Kamer voor bedienden ; 

Aangaande de afstand van de voorzie
ning: 

Overwegende dat de akte van afstand 
« voor de Dienst van het Sequester ll on
dertekend werd door twee personen wier 
identiteit en hoeuanigheid niet worden 
vermeld; 

Dat het Hof met dergelijke akte geen 
rekening kan houden; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 7 van de wet van 20 April 
1810 betreffende de inrichting van de 
rechterlijke orde, 1, 7, 8, 50, 54, 65, 76, 
ll7, 122, 123 van de wet dd 9 Juli 1926 be
treffende de inrichting van de werkrech
tersraden, 8 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest op 22 Juni 1951 
in << openbare zitting van het Arbeidsge
rechtshof van beroep, werkliedenkamer 
te Brugge ll geveld werd, dan wanneer de 
debatten geschiedden en de zaak werd 
behandeld << ter zitting van de bedienden
kamer van 25 Mei 1951 ll, bediendenka
mer die alleen bevoegd was om van de 
zaak kennis te nemen : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van de bestreden beslissing blijkt : 1 o dat, 
in strijd met hetgeen in het middel wordt 
beweerd, zij gewezen werd door de Be
diendenkamer van de Werkrechtersraad 
van beroep te Brugge, doch dat zij op 
22 Juni 1951 ter zitting van de kamer 
voor werklieden van hetzelfde gerecht 
uitgesproken werd; 2° dat zij werd uitge
sproken door de voorzitter, M. Van Rol
leghem, die de behandeling der zaak v66r 
de bediendenkamer had geleid; 3° dat 
uitspraak werd gedaan door de voorzitter 
in aanwezigheid van twee werkrechters 
van de kamer voor werklieden en in af
wezigheid van de werkrechters der be
diendenkamer die kennis van de zaak 
had den genomen; 

Overwegende dat, bij afwijking van de 
artikelen 7 van de wet van 20 April 1810 

(1) Raadpl. de conclusie van de heer procu
reur-generaal Paul Leclercq v66r verbr., 14 Ja
nnari 1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 31). 

Dat, ze!fs voor de gemeenrechtelijke rechts
colleges, de aanwezigheid bij de uitspraak van 
het vonnis van bijkomende rechters, d.i. van 
rechters die aan de debatten en aan het von
nis geen dee! hebben g.enomen, de nietigheid 

en 145 van de wet van 18 Juni 1869, arti
kel 76, lid 3, van de wet van 9 Juli 1926 
op de werkrechtersraden, bepaalt dat het 
vonnis slechts door de voorzitter die de 
debatten heeft geleid of door een de1· 
werkrecl;lters die ze hebben bijgewoond 
zal worden uitgesproken en dat de aan
wezigheid der andere werkrechters niet 
wordt vereist; dat deze b~paling door ar
tikel 123 van de zelfde wet op de werk
rechtersraden van beroep toepasselijk 
werd gemaakt; 

Overwegende dat, vermits de bestre!len 
beslissing werd uitgesprokrm door de 
voorzitter die de debatten had geleid, aan 
de vereisten van de wet is voldaan ge
weest; dat derhalve, noch de afwezigheid 
bij de uitspraak van de werkrechters die 
de debatten haclden bijgewoond en aan 
het vonnis hebben deelgenomen, noch de 
aanwezigheid van aan de debatten en aan 
het vonnis vreemde werkrechters de uit
spraak of het vonnis zelf hebben kunneu 
ongeldig maken ; 

Overwegende dat het middel aldus naar 
recht faalt; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de akte van ufstand, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder 

13 November 1952. - 1" kamer. - Voor
zUte1·, H. Bail, raadsheer waarnemenu 
voorzitter. - Ferslagyever, H. Vanderc 
mersch. Gelijkl·ttidende conclnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Simont. 

1" KAMER.- 13 November 1952 
TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN GE

GISTE DRANKEN. - BELASTING DOOH 
DE LAS'l'GEVER VAN DE SLIJTER VERSCHULDIGn 
BIJ GEilREK AAN BETALING DOOR DEZE LAAT
STE. - RECH'l'S1'REEKSE VEHVOLGING TEGEN 
DE LASTGEVER. - 0NDERSCHEIDEN UI'l'VOEH
BARE ROL NlET VEREIST. 

De voo1· de belasNnu betrettende een sli:i
terij aanspralcelijlce lastgever van een 
slijter van ueu·iste dranlcen lean, bij ge
Melc aan betaling door de zaalcvoerde·r 
of aangestelde, reehtstree7cs vervolgd 
wo1·den zonder flnt tegen he-m een on-

van de uitspraak niet. medebrengt op voor
waarde dat a! de rechters die de debatten heb
ben bijgewoond en aan het vonnis hebben deel
genomen eveneens aanwezig zijn, zie GARSONNET 
en C>izAR-BRu, T•·aite de la proted,re civile, 
d. III, n' 660; TESSIER en DARRAS, Code de 
procedure civile, art. 138, n' 103; verbr. Fr.,. 
12 Augustus 1891 (D. P., 1892, 1, 623). 
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der.sche·iden uitvoerbare rol worde ge
vestigd (1). (Wet van 29 Augustus 1919, 
artikel 8.) 

(BELGISCHE STAAT, T, MOROY.) (2) 

A,RREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Juli 1948 in laatste aan
leg gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Mechelen 

Over het enig middel : schending van 
artikel 8, meer bepaald paragraaf 3, van 
de wet van 29 Augustus 1919 op de 
slijterijen van gegiste dranken, doordat 
het bestreden vonnis ten onrechte beslist 
dat de floor een aangestelde wegens ex
ploitatie van een drankslijterij verschul
digde belastingen niet rechtstreeks tegen 
de lastgever opvorderbaar zijn, en dat het 
bestnur zich vooraf tegen hem een titel 
moet verschaffen, dan wanneer de ver
volging tegen de lastgever rechtstreeks 
kan plaats hebben krachtens een dwang
bevel, gesteund op dP inkohiering van de 
door de exploitant versclmldigde belas
tingen : 

Overwegemle clat luidens artikel 8, pa
ragraaf 3, van de wet van 29 Augustus 
1919 de lastgever aansprakelijk is voor de 
belastingen betreffencle de slijterijen en 
dat bij gebreke van betaling door de 
zaakvoerder of aang'estelde, de lastgever 
rechtstreeks kan vervolgd worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door voor de geldigheid van de vervol
ging een tegen de laHtgever onderscheiden 
uitvoerbare rol te vereisen, aan de wet 
een voorwaartle toevoegt welke deze niet 
voorziet; 

Dat het middel gegrond is·; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Mechelen en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; veroonleelt ver
weerder tot de kosten van de aanleg; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Lenven. 

13 November 1952. - 1" kamer. ___.:: Voor
zitte?', H. Bail, ~·aadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevm·, H. de Olip
pele. - Geli,ikhtidende conclttsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo-

(1) Verbr., 7 December 1950 (A1·r. Verbr., 
1951, blz. 167; Bull. en PAsrc., 1951, I, 211). 

(2) De voorziening werd bij een ter griffie 
op 11 Maart 1952 neergelegd verzoekschrift 
ingediend. 

(3) Zie dienaangaande, in verschillende zin, 

caat-generaal. - Pleite·r, H. Van Leyn
seele. 

l" KAMER.- 13 November 1952 

EIGENDOM. - STAD OF YOORSTAD. - GE
nouw DOOR EEN NABUUR OPGERICHT. - AAN
MATIGING. - RECHT VAN DE EIGENAAR, OP 
WIENS ERF HET GEBOUW ZlCH UITBREIDT, 
DE WEGNEMING ERVAN TE YORDEREN. 
VOORWAARDEN. 

De eigenaar, op wiens m·t een gebo·uw 
zich uitbreidt dat dom· de nabmtr werd 
opgericht, mag de wegncmin,q van dit 
gebottw n·iet vorderen wanneer hij in 
het op1·ichten erva.n heett toegestemd 
of daartoe wettelijk gehouden was (3). 
(Burg·. Wetb., art. 544, 555 en 6fi3.) 

(AR'l'OIS, '1'. llAYE'f.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 :Mei 1950 in hoger beroep 
gewezen cloor de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 544, 550, 555, 647, 651, 652, 
653, 660 en 663 van het Burgerlijk Wet
hoek, 11 en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis het afbreken niet 
heeft willen bevelen van de door verweer
ders op het eigendom van aanlegger zon
der reeht o}1gerichte llluur, niettegen
staande het vastgesteld had dat het bon
wen er van door deze onregelmatig' on
dernomen werd, ondanks het verzet van 
aa)llegger en het feit dat dit bouwen een 
niet-te-rechtvaardigen schending van het 
eigendom van deze laatste uitmaakte, en 
doordat het bestreden vonnis aldus aan
leggers vordering tot herstelling van de 
op zijn goed gepleegde aanmatiging heeft 
afgewezen, wegens niet gepaste beweeg
redenen welke zijn beslissing niet kon
den rechtvaardigen, te weten : dat aan
legger, wiens eigendomsrecht geschonden 
was, niettemin geen belang bij het ge
vorderde afbreken zou gehad hebben, ver
mits verweerders ongetwijfeld van het ge
recllt de toelating zouden bekomen hell
ben om te bouwen zoals zij het deden, 
indien, na ontvangst van het verzet van 
aanlegger, zij dPze geclaagd ha elden, en 
tevens voorlopig hun werken hadden stil-

KLUYSKENS, Zaken1·echt, n' 131; PLANIOL en 
RrPER·r, d. III, n' 274; JosSERAND, d. I, n' 1674; 
DE PAGE, Complimwnt, d. V, n" 941/Jis, litt. b, 
en 1195, 2", litt. d, en d. VI, n' 73; verbr. FJ,'., 
16 Juni 1903 (Sirey, 1905, 1, 329, met de nota) 
en 20 November 1912 Ubid., 1913, l, 198). 
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gelegd, en 'doordat het bestreden vonnis 
aldus het volstrekt recht van aanlegger 
op de eerbiediging van zijn eigendom 
en dienvolgens zijn recht op de afschaf
fing van de gebouwen welke zijn eigen
dom onrechtmatig aantasten heeft mis
kend, en tevens de door verweerders on
gerechtvaardigde schending van het t>i
gendomsrecht van aanlegger heeft be
krachtigd: 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de doo1: verweerders in een stedelijke 
gemeente << schrijlings op de scheidings
grens ll van hun erf en van dat van aan
Iegger opgerichte muur, niettegenstaande 
aanleggers verzet tegen deze aanmati
ging, al de bij artikel 663 van het Bur
gerlijk Wetboek voorziene voorwaarden 
verenigt en dat het vaststaat dat ver
weerders, indien zij zich na het verzet 
van aanleggers tot het gerecht hadden ge
wend, krachtens voormelde bepaling, toe
luting zouden bekomen hebben om te bon
wen zoals zij het gedaan hebben; 

Overwegende dat, door te beslissen dat, 
in deze omstandigheden, het door aan
legger geeist afbreken van de muur niet 
diende bevolen, het vonnis geen enkele 
wetsbepaling heeft geschonden; 

Dat, inderdaad, zo de eigenaar van het 
erf over hetwelk een op het naburig erf 
opgericht gebouw zich uitbreidt de weg
neming van dit gebouw, in de mate van 
deze uitbreiding, mag vorderen, dit is 
voor zoveel dat hij in het oprichten van 
gezegd gebouw niet hetzij uitdrukkelijk, 
hetzij stilzwijgend heeft toegesternd, of 
niet · wettelijk gehouden was daarin toe 
te stemmen; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding. van 150 frank je
gens verweerders. 

13 November 1952. - 1° lmmer. - Vom·
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Sohier. -
Gelijlclu.idende conclusie, H, Raoul 
Hayoit de 'rermicourt, eerste advocaat
generaal. - Ple·iter, H. Delacroix. 

2c KAMER. - 17 November 1952 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

STRAFZAKEN. - VERBLI.JFPLAATS YAN DE 
VERDACHTE WAARVAN DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ONDEHZDEKSRECHTER EN VAN DE CORHECTIO
NELE HECH'l'RANK AFHAN.KELlJK IS. - VER
BLJ,JFPLAA'l'S OP DJ~ DAG VAN HE'J' INSTELLEN 
VAN DE VERVOLGING. 

(1) Verbr., 20 Mei 1895 (Bull. en PAsrc., 
1895, I, 189); 2 Januari 1923 (ibid., 1923, I, 

, VERBR., 1953. - 10 

2° RECH'l'EN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - Mmm;L Al!'GELEID HII!:H
UI'J' DA'l' VOOH HET GERECHT DAT DE BESTRE
DEN BESLISSIN(l HEEFT GEWEZEN HET RECHT 
VAN VERDEDHUNG VAN DE VEHDACHTE WERD 
BELEMMERD. - VEIWACH'J'E DIE ZONDER 
VOORBEHOUD IS VERSCHENEN. - 0NGEGROND 
MIDDEL. 

1 o De verblijfplaats van de ve1·dachte 
waa1·van, volgens artikel 23 v'an het 
Wetboelc ntn strafvordering, de be
voegdheid ntn de onderzoelcsrechter en 
van de co·rrectionele rechtbanlc afhan
lcelijlc is, is de verblijfplaats van de 
verdachte op de da,q 1vaarop de vervol
ging werd ingesteld (1). 

2° Kan niet worden nnn{fenomen, het mid
clel a.f.qeleid hie-rnit dat voor het gerecht 
dnt de 1Je8treden beslissing heett gewe
zen het reoht van ve1·dediging vnn de 
nnnlegger werd belemmerd, wanneer de 
nanleg,qe1· zoude1· vom·behoud wat be
t1·ett de nitoefening van zijn recht van 
verdediging voo-r dit gerecht versche
nen is (2). 

(HERLA, T. VOOS.) 

ARRES'J'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 April 1952 door de Kamer 
van inbeschulcligingstelling van het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
de beschikking van de raadkamer beves
tigt waarbij 'aanlegstel' naar de con·ec
tionele rechthank werd verwezen om door 
deze wegens tle telastlegging van overspe1 
te worden gevonnis; dat aanlegster de 
bevoegdheitl ratione loci van de onder
zoeksgerechten betwist heeft; 

Overwegemle dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is voor zoveel het arrest van 
verwijzing over die betwisting omtrent 
de bevoegdheid is gewezen (Wetb. straf
vordering, art. 416) ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 vnn de Grondwet, 1 o ·doordat 
het bestredeu arrest ten aanzien van de 
omtrent de bevoegdheid gewezen beslis
sing uiet met redenen is omkleed; 2° door
dat het arrest geen antwoord verstrekt 
op de door uanlegster in hoger beroep 
regelmatig genomen conclusies, luidens 
welke « om de door de verdachte in de 
door haar v66r de eerste rechter genomen 
conclusies ontwikkelde gronden en om 
de gronden van de beroepen beschikking, 
voor zover deze de onderstelling in aan-

130); verge!. verbr., 8 Juli 1935 (ibid., 1935, 
I, 304). 

(2) VerJ:>r., 19 Februari 1951 (Arr. Verb1·., 
1951, blz. 339; Rnll. en PASIC., 1951, !, 406). 
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merking neemt dat de verclachte alleen 
werd vervolgd, er client aangenomen dat 
de rechtbank in zulk geval onbevoegd 
m-tione loci zou zijn : 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden arrest, <<de klacht van de man, ... 
op 7 December 1950 opgemaakt en aan 
het Parket overhandigd werd en dat de 
vordering tot onderzoek des anderen
daags, de gste, van de procureur des Ko
nings van het arrondissement Verviers 
is uitgegaan; dat toentertijd de echtge
note bij haar man, te Lambermont, ar
rondissement Verviers, verbleef en dat 
niets er van laat blijken dat zij haar ver
blijfplaats elders had overg·ebracht; waar
uit volgt dat de Rechtbank te Verviers 
overeenkomstig artikel 23 van het Wet
boek van strafvordering bevoegd was om 
van de zaak kennis te nemen ll ; 

Overweg·ende, enerzijds, dat_ het arrest 
door cUe vaststelling het door het middel 
bestreden dispositief wettelijk gerecht
vaardigd heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat het een 
gepast antwoord verstrekt heeft op de 
conclusies waarin aangevoerd werd dat 
feitelijk, sedert 4 November 1950, aanleg
ster haar verblijfplaats in het arrondis
sement Verviers niet meer had; 

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

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 23 en 139 (koninklijk besluit 
van 10 Januari 1935, nr 59, :1rt. 1) van het 
Wetboek van strafvordering, doonlat het 
bestreden arrest als verblijfplaats van 
aanlegster enkel de aclministratieve ver
blijfplaats beschouwt of clie waar zij in 
de loop van de tegen haar ingestelde eis 
tot echtscheiding, ten slotte gemachtigd 

. werd zich te vestigen : ' 
Overwegende dat, blijkens de hierbo

ven aangehaalde gronden van het bestre
den arrest, waar het arrest sonverein 
vaststelt dat ten dage van het indienen 
van de klacht en van het instellen van de 
vervolging, aanlegster bij haar man te 
Lambermont, «arrondissement Verviers ll, 
verbleef, het een werkelijke verblijfplaats 
en geeh administratieve of een door de 
rechter, bij wie de eis tot echtscheiding 
aanhangig was, aangewezen verblijfplaats 
bedoelt: 

Dat l1et middel, hetwelk op een on
juiste interpretatie van het bestreden ar
rest rust, feitelijke grondslag mist; 

Over ]).et derde middel : schending van 
de rechten van de verdediging, doordat 
het bestreclen arrest over tle bevoegdheid
en tevens over de groncl uitspraak heeft 
gedaan, dan wanneer aanlegster, na haar 
mitldelen met betrekking tot de bevoegcl
heicl te hebben uiteen gezet, subsidiair 
geconculdeerd had << dat het aan het Hof 

zou behagen, ingeval het de beroepen be
schikking ten aanzien van de bevoegd
heicl zou bevestigen, een dag te stellen 
om te concluderen en te pleiten over de 
ontvankelijkheicl van de vervolging en 
over de eventuele verwijzing van appel
lante naar de rechtsmacht van wijzen ll, 
en dan wanneer aanlegster niet verzocht 
is geweest zich over de grond te verdedi
gen: 

Overwegencle dat, in zover het de beslis
sing omtrent de bevoegdheicl betreft, het 
middel niet kan worden aangenomen, 
naardien aanlegster gepleit en geconclu
deerd l1eeft zonder in te brengen da t zij. 
in dit ovzicht, in haar verdediging belcm
merd was geweest ; 

Overwegende dat, voor zoveel het de be
slissing van verwijzing bedoelt, het mid
del geen voorwerp heeft vermits de voor~ 
ziening te clezen aanzien niet ontvanke
lijk is; 

Over het vierde middel : schending van 
. artikel 539 van het W etboek van stl·af
vorclering, doordat het bestreden arrest 
over de verwijzing van aanlegster naar 
de correctionele rechtbank uitspraak doet, 
clan wanneer door het verzet dat aanleg
ster tegen de beschikking van de raadka
mer had aangetekencl, enkel de door aan
legster voorgebrachte exceptie bij de 1m
mer van inbeschuldigingstelling aanhan
gig wenl gemaakt : 

Overwegemle dat om de reden welke in 
het antwoord op het tweede onderdeel 
van het derde mif!Jlel werd opgegeven het 
viertlc midclcl niet ontvankelijk is; 

En overwegende, voor zover het ar'rest 
over de exceptie van niet-ontvankelijk
heicl van de onclerzoeksgerechten uit
spraak doet, dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen wer<len nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om <lie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

17 November 1.952. - 2c kamer. - Voo·r
z-itte·r, H. 'Wouters, voorzitter. - Ve1'
slarwever, H. Daubresse. - Gelijlclu.i.den
de conclusie, H. Raoul Hayoit de ·Termi
conrt, eerste aclvocaat-generaal. - Ple-i.
ter, H. Simont. 

ze KAMER.- 17 November 1952 

VEJRKEJER. - VoERTVIG OP RAlLS.- VER
PLICHTING VOOR DE WEGGEBR-UIKERS VOOR 
DE VOERTUIGEN OP RAILS UIT TE WIJKEN ZO
DRA DEZE NADEREN. - 0NVOORZ1ENBAAR AAN
KOMEN VAN EEN VOERTUIG OP RAILS. -
SLUI'l' DE INBREUK UIT. - VOORWAARDEN. 
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·voor een voertu-ig op ra-ils, zodra dit na
ded, niet is ttitgewelcen, yeen strafbare 
inbre·ulc pleegt wanneer het aanlcomen 
va.n dat 1Joertttig onvoorzienbaar is (1), 
lean ec/z.tm· /z.et aanlcomen van een voer
tuig op ra-ils niet als onvoo1·zienbaar 
vom· de weggebntilcer wonlen aanyez·ien 
wanneer deze van de openbare wey ye
bntilc mactlct zonder oplettend over deze 
·nit te lcij lcen (2). 

(NA'l'IONALE MAATSCHAPPIJ VAN BUUH'l'SPOOH· 
WEGEN, T. LEBON.) 

ARREST. 

HET HOF; ___:_ Gelet op het bestreden 
vonnis op 9 Mei 1952 in hoger beroep ge
wezen 'door de Correctim:iele Rechtbank 
te Bergen; 

I. Ten aanzien van de over de publieke 
vordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat door de voorziening 
van de burgerlijke partij enkel private 
belangen aan het Hof worden onderwor
pen; dat derhalve de voorziening, gericht 
tegen de beslissing waarbij beklaagde 
vrijgesproken werd zonder dat de kosten 
van de publieke vordering ten laste van 
de burgerlijke partij gelegd werden, niet 
ontvankelijk is; 

II. Ten aanzien van de over de vorde
ring der burgerlijke partij gewezen be
slissing : 

Over het enig middel : schending van 
a'rtikel 26 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende Algemeen Re
glement op de verkeerspolitie, zoals het 
werd gewijzigd bij artikel 5 van het ko
ninklijk besluit van 17 Januari 1~36, vo.or
melde besluiten genomen ter mtvoermg 
van de wet van 1 Augustus 1899 welke 
wet bij die van 1 Augustus 1924 en van 
16 December 1935 werd gewijzigd, en 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, na te heblJen vastgestel~ : 
1o dat op de plaats waar het ongeval z1ch 
heeft voorgedaan een borcl « Tram ll bo
ven de spoorlijn die aldaar de rijweg 
kruist was aangebracht; 2° dat verweer
der het naderen van de buurttram op 
31 meter van de overweg kon bemerken, 
het bestreden vonnis nochtans beslist 
heeft clat niet uitgesloten is dat het aan
komen van de tram voor Lebon onvoor
zienbaar is geweest en clat claaruit volgt 
dat de hem ten laste gelegcle inbreuk op 
de verkeerspolitie niet genoegzaam is be
wezen, clan wanneer het bestreclen vonnis, 
om te weigeren het artikel 26 van het 
reglement op het verkeer toe te passen, 

(1)'Verbr., 12 Juni 1944 (An·. VerbT., 1944, 
blz. 176; Bull. en PASIC., 1944, I, 383). 

had dienen vast te stellen clat het ver
weerder onmogelijk was geweest zich van 
het naderen van de buurttram reken
schap te geven en dan wanneer, in elk 
geval, de door de rechter tot staving van 
de vrijspraak opgegeven gronden tegen
strijclig zijn, hetgeen met het ontbreken 
er van gelijkstaat : 

Overwegende clat verweerder Lebon 
werd vervolgcl, onder meer, wegens over
treding van artikel 26, 2°, van het regle
ment op de verkeerspolitie, waarbij aan 
de weggebruikers is voorgeschreven nit 
te wijken en desnoocls, stil te staan om 
voertuigen op rails zoclra deze naderen 
door te laten; 

Dat, steunend op die inbreuk, aanleg
ster zich tegen verweercler burgerlijke 
partij had gesteld ; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
beslist clat die inbreuk niet bewezen is 
om reden dat beklaagde zich mogelijker
wijze geen rekenschap van het aankomen 
van de tram heeft kunnen geven, en zich 
dienvolgens onbevoegd verklaart om van 
de bnrgerlijke vorclering kennis te ne
men· 
O~erwegende dat opdat het aankomen 

van een voertuig op rails onvoorzienbaar 
weze, het vereist is dat de weggebruiker, 
die de verkeersvoorrang verschuldigd is, 
over de weg heeft uitgekeken zoals hij 
het behoort te doen ; 

Overwegende dat, indien het bestreden 
vonnis vf'rklaart clat het feit dat Lebon 
met zijn echtgenote in gesprek was niet 
noodzakelijk een gebrek aan oplettend
heid insluit, en dat het woord << Tram JJ 

aangebracht op een bord hetwelk opge
hangen is boven de rijweg die de spoor
lijn kruist niet noodzakelijk betekent dat 
er een overweg bestaat, het hoewel het 
vaststelt dat Lebon van op 31 meter van 
de overweg het naderen van de buurt
tram kon bemerken op geen omstandig
heid wijst waaruit kan worden afgeleid 
dat Lebon metterdaad oplettend over de 
weg heeft uitgekeken; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis het 
door het middel bestreden dispositief niet 
wettelijk heeft gerechtvaardigd en der
halve de in het middel aangeduide wets-. 
bepaling geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis doch enkel voor zoveel het, over 
de burgerlijke vordering van aanlegster 
uitspraak doende, beslist dat de in arti
kel 26, 2°, van de Wegcode 'omschreven 
inbreuk ten laste van verweerder niet be
wezen is, en zich dienvolgens onbevoegd 
verklaart om van die burgerlijke vorde
ring kennis te nemen, alsmede voor zo-

(2) Raadpl. verbr., 14 Januari 1952 (Arr. 
Verbr., 1952, blz .. 238; Bull. en PAsrc., 1952,, 
I, 265). 
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veel het aanlegster tot de kosten in 
beide aanleggen van voormelde vordering 
veroordeelt · beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden 'overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Ber
gen en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de · Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, uitspraak duen
de in huger beroep. 

17 November 1952. - 2" kamer. - Voo?·
z-ittcr H. Wouters, voorzitter. - V m·
slagg~ve?·, H. Giroul. - Gclijkluidcna_e 
conclnsie H. Raoul Hayoit de Termi
court e~rste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Hermans. · 

2" KAMER.- 17 November 1952 
VERJARING IN STRAIJ'ZAKEN.- Pu

BLIEKE VORDERING. - GECON'l'RAVEN'l"IONAL!
SEERD WANBEDR!.JF. - DOOR RET STRAF
WETBOEK VOORZIENE 0\'ER'l'REDINGEN. 
r_rER.MIJN. 

De ptt.blielce vorde1"'i.ng ttit hoofde 1J_a;n een 
qecontra.ventionalisee?·d WClnbedn.Jf VCln 
slagen of venvondin!JC'It en ttit hoof de t;(ln 
dom· het St1'Clfwetboelc voorziene over
t·redingen verjafwt na zes maClnden te 
rclcenen vClnaf de laCltste daCld VCln on
derzoelc of van vervolging gesteld bin
nen de zcs rnaflnden tc ?'elce·nen vanaf 
de ·aag waClrop de feiten {/epleegd •we1·
den indien m· geen 001'ZClCl/c tot scho?·
sind bestClat (i). (Wet van 17 April 
1878, art. ·23 en 26.) 

(COR'J'HOU'l'S.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 10 Juni 1952 in huger beroep 
gewez~n door de Correctionele Recht
bank te Luik; 

Overwegende dat de voorzieningen en
kel de over de publieke vordering ge
wezen beslissing bestrijden; 

Over het enig middel, afgeleid hieruit 
dat bij het bestreden vonnis, uitgesproken 
op 10 Juni 1956, aanleggers uit hoofde van 
op 7 Juli 1951 gepleegde feiten tot poli
.tiestraffen veroordeeld werden, dan wan
neer de laatste verjaringstuitende daad, 
binnen het tijdsverloop van zes maanden 
te rekenen vanaf de datum van bewuste 
feiten, op 5 December 1951 werd gesteld 

(1) Verbr., 22 October 1951 (Arr. Verbr., 
1952, biz. 84; Bull. en PASIC., 1952, I, 89). 

en de publieke vordering dus op 5 Juni 
1952 door verjaring was vervallen : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis en de stukken van de rechtspleging 
blijkt dat aanleggers, bij beschikking van 
de· Raadkamer van de Recht bank van 
eerste aanleg te Luik, waarin te hunnen 
gunste verzachtende omstandigheden in 
aanmerking werden genomen, naar de 
rechtbank van politic werden verwezen, 
nit hoofde van de telastlegging van vrij
willige slagen die een ziekte of een on
bekwaamheid tot persoonlijke arbeid ver
oorzaakt hebben, welk misdrijf in de ar
tikelen 398 en 399 van het Strafwetboek 
is omschreven, maar dientengevolge het 
karakter van een ovei-treding aannam; 
dat Ida Corthouts, Joseph Corthouts en 
.Julienne Kousen bovendien werden gedag
vaard om wegens daarmede samenhan
gende in het Strafwetboek omschreven 
overtredingen terecht te staan; 

Overwegende dat de feiten wegens wel
ke aanleggers vervolgd en tot politiestraf
fen veroordeeld werden, volgens de vast
stellingen van het vonnis, alle op 7 Juli 
1!J51 werden gepleegd ; 

Overwegende dat de verjaring het laatst, 
binnen llet tijdsverloop van zes maanden · 
te rekenen vanaf die datum, gestuit werd 
door de vordering van de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de Rechtbank 
van politic te Luik, dd. 5 December 1951, 
tot dagvaarding van beklaagden ; . 

Overwegende clat het bestreden vonms 
op 10 .Juni 1952 is geveld geweest, dit is 
meer dan zes maanden na voormelde ver
jaringstuitende daad, toen namelijk, aan
gezien geen schorsingsoorzaak bestond, 
de publieke vordering verjaard was; 

Dat het bestreden vonnis derhalve de 
artikelen 21, 23, 26 en 28 van de wet van 
17 April 1878 geschonclen heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het, 

. over de publieke vordering recht duende, 
een veroordeling ten laste van aanleggers 
uitspreekt; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten de 
Staat ten laste; zegt dat ~r geen aanlei
ding bestaat tot verwijzing. 

17 November 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - GelijlcZu.iden
de "conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Julsonnet (van de Balie bij het 
Hof v!m beroep te Luik). 
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2" KAMER. - 17 November 1952 
VEJRKEJEJR. - TECHNISCHE EISEN WAARAAN 

lJOOR DE A U'l'OMOBIELEN MOET WORDEN VOL
Di>.\N. - ALGEMEEN REGLEMEN1' BEHOREND RIJ 
HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 22 MEl 
1947. - REGLEMENT GENOMEN DOOR m; RE
GENT EN NlE1' DOOR. DE J\!DNIS'J'ER VAN VER
KEERSWEZEN. 

Ondertekend door de Regent, rnet mede
ondertelcening do01· de M·iniste·r van 
ver·Jceerswezen, en dragende dezelfde 
dat·um als het besluit tot (JOedkewring 
waarbij het behoort, is het Algerneen 
Reglement ho·ndende 1JaststelHng van de 
technische eisen waaraan door zekere 
au.tornobielen rnoet worden voldaan, het
welk bij het besluit van de Regent van 
22 Me·i 1947 behoort, een door de Re
gent en niet floor rle Minister van ver
keerswezen genornen reglernentair·e 
rnaatregel (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'm CHARLEROI, 
'l'. ZEBIER.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 .Juli 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Overwegende dat aanlegger zijn voorzie
ning uitdrukkelijk heeft beperkt tot het 

, gedeelte van de bestreden beslissing waar
bij uitspraak wordt gedaan over de su/J 
litt. A opgegeven telastleggingen name
lijk te Courcelles, op 12 .Jnli 1951, een aan 
de technische controle onderworpen au
tomobiel of een samengesteld voertuig ge
bruikt te hebben, hetwelk door een schou
wingsbewijs niet gedekt was en waarvan 
de totale uruk van het voertuig op het 
rijvlak groter was dan 500 kilogram (ar
tikel 3, 1 o, van het besluit van de Regent 
van 22 Mei 1947; art. 93 van het bij voor
meld besluit behorend algemeen regle
ment; besluit van de Regent van 3 .Juli 
1950); 

Over. het enig mid del : schending van 
de artikelen 67, 107 van de Grondwet, 
2 van de besluitwet van 24 Februari 1947, 
1, 3 en 6 van het besluit van de Regent 
van 22 Mei 1947, doordat het bestreden 
vonnis beslist heeft dat het artikel 3, 1 o, 
van het besluit van de Regent van 22 Mei 
1947 niet toepasselijk is, vermits het geen 
ander uoel heeft dan de straffen te bepa
len gesteld op het gebruiken van voertui
gen met overtreding van het algemeen re
glement van 22 Mei 1947, wijl bewust al-

(1) Vergel. verbr., 13 November 1950 (j.-r. 
Verbr., 1951, biz. 117; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 152). 

gemeen reglement onwettelijk is, doordat 
het genomen werd door de Minister van 
verkeerswezen en niet door de Koning (of 
de Regent), welke aileen, krachtens arti
kel 2 van de besluitwet van 24 Februari 
19!7, de verordende bevoegdheid ter zake 
had ontvangen, dan wanneer voornoemd 
algemeen reglement niet het voorwerp van 
een ministerieel besluit is geweest, doch 
uit de goedkeuring door de Regent en de 
medeondertekening door de Minister van 
verkeerswezen zijn rechtkracht haalt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten onrechte uit de tekst van ai:tikel 1 
van het beslnit van de Regent van 22 Mei 
1947, luidende als volgt : << Wordt goed
gekeurd het bij dit besluit behorend alge
meen reglement... ll heeft afgeleid dat dit 
algemeen reglement niet door de Koning 
(of de Regent), maar door de Minister 
van verkeerswezen genomen werd; 

Dat de tweevoudige overweging welke 
het vonnis tot staving van die bewering 
inroept, namelijk « dat het woord bello
rend de vereniging met een hoofdvoor
werp insluit, hetgeen precies twee onder
scheiden wezenheden veronderstelt welke 
voorheen gescheiden waren ll, en dat de 
goedkeuring een aan de Koning nitdruk
kelijk verleende onder-opdracht van mach
ten onderstelt, stuit tegen de openbaarma
king van het besluit van 22 Mei 1947 en 
van het onmiddellijk daaropvolgend al
gemeen reglement, zoals zij door opne
ming in het Belgisch Staatsblad van 
4 .Tuli 1947 geschiedde; 

Overwegende immers dat het algemeen 
reglement, evenals het~ daaraan vooraf
gaand besluit, van 22 Mei 1947 ge(Jagte
kend en door de Regent ondertekend is 
met medeondertekening door de Minister 
van verkeerswezen; dat hieruit dient te 
worden afgeleid 'dat het bij het besluit 
van de Regent van 22 Mei 1947 behorend 
algemeen reglement met dit besluit een 
geheel uitmaakt en in dezes aard deel
achtig is; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
over de tegen verweerder uit hoofde van 
de telastlegging A ingestelde vordering 
uitspraak doet; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerd()r tot de kosten; ver
wijst de alclus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen, uit
spnmk doende in hoger beroep ; veroor
deelte verweerder tot de kosten. 

17 November 1952. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver-



- lbO-

slaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. - Gelijlcl~tidende concl~tsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. 

2" KAMER.- 17 November 1952 

BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - STRAFZAKEN. - l\'IIDDEL DA'l' DE 
DOOR DE RECHTER AAN DE CONCLUSIES GEGE
VEN INTERPRE'l'ATIE CRI'l'ISI,ERT. - ANT
WOOED DAT GEPAST IS ZELFS INDIEN DE CON
CLUSIES OVEREENKOMS'l'IG HE1' l>IIDDEL MOE
'l'EN WORDEN GEiNTERTRETEERD. - l\'IIDDEL 
VAN BELANG ONTBLOOT. 

Is van belang ontbloot, het m-iddel afge
leid hie1'Uit dat de rechter de conclu.
sies verlceerd ge'inter-preteerd heeft 
wanneer het vonnis een uepast ant
·woord op ae conclusies inhondt, zelfs 
in de onderstelling dat deze ove?'een
kom-stig het m-idclel moeten worden ge
inte1·preteeTcl (1). 

(MILLING, T. LEBURTON.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Juni 152 in hoger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1134, 1318, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis verklaart het verweer
middel af te wijzen, « hetwelk door par
tijen Milling en Bary werd ingeroepen, 
die deden gelden dat ten aanzien van de 
ter oorzake van oorlogsfeiten aan de bur
gerlijke partij toegekende vroegere ar
beidsongeschiktheid van 20 t. h. de haar 
door de deskundige ten gevolge van het 
litig·ieuze ongeval toegeschreven invalidi
teit met 15 t. h. zou behoren te worden 
verminderd ll omdat << het immers om 
twee wezenlijk onderscheiden voorwer
pen gaat waarvan de samenvoeging in ge
nen dele mogeli.ik is en welke met elkaar 
geenszins gelijk te stellen of te vermen
gen ziin ll, 1° dan wanneer aanleggers 
volstrekt niet staande hielden dat «ten 
aanzien van de ter oorzake van oorlogs
feiten, aan de burgerlijke partij toe
gekende vroegere arbeidsongeschiktheid 
van 20 t. h. de haar door de deskundige 
ten gevolge van het litigieuze ongeval 
toegeschreven invaliditeit met 15 t. h. zou 

(1) Verbr., 13 December 1951 (Arr. Verbr., 
1952, blz. 176; Bull. en PASIC., 1952, I, 191). 

behoren te worden verminderd ll, maar 
wel dat de burgerlijke partij «reeds v66r 
het ongeval 20 t. h. arbeidsongeschikt
heid had opgelopen, zodat, vermits haar 
arbeidsgeschiktheid tot 80 t. h. was ge
slonken, de door de deskundige toege
schreven 15 t. h. enkel op de overblijven
de 80 t. h. behoorde te worden berekend; 
2° dan wanneer de conclusies geen sa
menvoeging, gelijkstelling of vermenging 
van beide voorwerpen vorderden, doch en
kel er toe strekten dat rekening ermede 
zou worden gehouden dat de burgerlijke 
partij v66r het ongeval reeds niet meer 
haar gehele arbeidsgeschiktheid bezat, en 
trouwens voor dit verlies schadeloosge
gesteld wfs geweest : 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat de door aanleggers in 

hoger beroep genomen conclusies luiden 
als volgt : « aan de burgerlijke partij 
(hier verweerster), die reeds door 20 t. h. 
arbeidsongeschiktheid was getroffen, mag 
enkel 15 t. h. ongeschiktheid van 80 t. h. 
dit is 12_ t. h. worden toegekend ll; 

Overwegende dat, luidens het bestreden 
vonnis, de eerste rechter met recht « de 
rloor partijen Milling en Bary ingeroepen 
tegenwerping afgewezen lleeft volgens 
welke · « de vroegere ter oorzake van oor
logsfeiten aan de burgerlijke partij ver
leencle arbeidsongeschiktheid van 20 t. h. 
de haar door de deskundige ten ge
volge van het litigieuze ongeval toege
schreven invaliditeit van 15 t. h. zou be
horen te verminderen '' ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aldus aan vorenaangehaalde con
clusies, welke metterdaad ertoe strekten 
de blijvende arbeidsongeschiktheid, waar
van vergoeding door aanleggers verschul
digd is, van 15 t. h. op 12 t. h. te doel't 
verlagen, geen draagwijdte heeft toege
kend die onverenigbaar is met de termen 
er van; dat derhalve hij het geloof dat 
aan bewuste conclusies rlient gehecht niet 
geschonden heeft ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond, door aan te nemen dat de v66r 
het litigieuze ongeval bestaande arbeids
ongeschiktheid en die welke het gevolg 
van het ongeval geweest is, << twee wezen
lijk onderscheiden voorwerpen uitmaken, 
waarvan de samenvoeging in genen dele 
mogelijk is en welke met elkaar geens
zins gelijk te stellen of te vermengen 
zijn ll, in werkelijkheid beslist dat het 
bestaan van eerstvermelde ongeschiktheid 
op het bedrag der vergoeding van cle 
tweede geen weerslag hebben kan; 

Dat hij zodoende aan aanleggers geen 
aanspraak heeft toegeschreven welke hun 
conclusies niet behelsden, en daa.rop een 
gepast antwoord heeft verstrekt; 
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Waaruit volgt dat geen der onderdelen 
van het middel kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet, 1101, 
1134, 1318, 1319, 1320,. 1322, 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, door
clat het bestreclen vonnis het miclclel ver
werpt door aanleggers afgeleicl hieruit 
clat « de burgerlijke partij geen vermo
gensschacle heeft geleclen, vermits zij 
haar ambt voOTt uitgeoefencl en vercler 
haar voile loon getrokken heeft ll, om re
den « dat het herstel verschuldigcl aan 
het slachtoffer van een ongeval door hem 
die het schacleberokkenencl feit begaat 
noch wegvalt, noch verminclert wegens 
het feit dat het slachtoffer geclurencle 
zijn arbeidsongeschiktheicl zijn weclde als 
staatsbeambte heeft genoten hetgeen ten 
cleze het geval is ll, clan wanneer het alzo 
op het middel gegeven antwoord niet ge
past noch volcloende is, daar aanleggers 
geenszins beweerden clat wegens het feit 
dat het slachtoffer zijn weclcle genoten 
had het herstel wegviel of verminderde, 
maar wel clat het slaclltoffer geen ver
mogensschade had geleclen, en aan het 
slachtoffer gevolglijk geen herstel was 
verschulcligu (naarclien herstel schacle on
derstelt), en clan wanneer niet bij wijze 
van rechtsregel mag worden staamle ge
houclen, dat de geleden stoffelijke schade 
niet wegvalt of verminclert « wegens het 
feit clat het slachtoffer geclurencle zijn ar
beiclsongeschiktheicl zijn wedde als staats
beambte genoten heeft ll, aangezien die 
vraag niet van juridische, cloch van fei
telijke aard is en in elk afzonclerlijk ge
val door de rechter over de groncl client 
te worden beoordeelcl, hetgeen de recht
bank in omlerhavig geval geweigercl heeft 
te cloen : 

Overwegende clat, luidens de voorzie
ning, aanleggers staancle hebben gehou
uen, niet dat het feit dat verweerder zijn 
volleclige wede heeft voortgenoten het 
wegvallen of de verminclering van het 
herstel medebracht, cloch clat clit feit het 
ontbreken van vermogensschade tot ge-' 
volg had, wat uitsluit clat herstel wegens 
clusdanige schacle zou verschuldigd zijn; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond erop wijst « clat de burgerlijke 
partij geen clefinitieve zekerheid omtrent 
haar professionele toestand bezit; dat 
haiu kans om eens het statuut der onder
officieren van de luchtmacht te genieten 
van de toestand harer gezondheid afhan
kelijk is; dat het redelijk is te voorzien 
dat zij tengevolge van het ongeval, clat de 
oorzaak van een merkelijke slinking van 
haar lichaamskracht is geweest, zich in 
de nooclzakelijkheid bevindt voorbarig 

(1) Verbr., 23 .Juni 1952 (Arr. Vm·b,·., 1952, 
blz. 606; B·ull. en PAsrc., 1952, I, 690, en de 

om haar oppensioenstelling te verzoeken ; 
dat zij in elk geval een lichamelijke 
schade heeft geleden, welke behoort haar 
te worden vergoed ll ; 

Dat hij aldus het bestaan vaststelt van 
een vermogensschade berokkend door 
omstandigheden welke aan het door aan
leggers bedoelcle feit vreemcl zijn; 

Overwegende clat bijgevolg het eerste 
onderdeel van het midclel van belang ont
bloot is, dam· het bestreden vonnis, in de 
onderstelling dat het de conclusies van 
aanleggers verkeerd zou geinterpreteerd-' 
hebben, evenwel een gepast antwoord in
houdt op die conclusies, zoals zij, volgens 
het middel, zouden dienen geinterpreteerd 
te worden; 

Overwegende dat uit het op het eerste 
onderdeel van het middel gegeven ant
woord volgt clat het tweede onclercleel niet 
ontvankelijk is, clewijl het tegen een 
groncl opkomt welke geen invloecl op het 
clispositief heeft gehad en dientengevolge 
overtollig is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning,. veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

17 November 1952. - 2e kamer. - Voor
z'itte1', H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Daubresse. - Gelijlcluiden
de concl-usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste arlvocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. della Faille d'Huysse en Van 
Leynseele. 

2e KAlVIER. - 17 November liJ52 

HEJOHTDANKEJN. STRAFZAKEN. 
RECHTER IN HOGER BEJ;(OEP DIE DE VI<:R
DACHTE YEROORDEEL'l' Ul'f HOOFDE VAN EEN 
ANDER l\HSDR!JF DAN DA'l'GENE WAAHOVER DE 
EIERS'l'E RECH'l'ER GEVONNIST HEIWT. - GEEN 

VASTSTELLING DA'l' HJG'l' ALDUS OMSCHREI'EN~· 

Ji'El'l' BEGREPEN IS ONDER DEZE WAAROP DE 
VERVOLGING RUST. - 0NWE1'TLIJKE VER
OORDELING. 

Is onwetteUjlc, rle besz.issing vnn de ·rech
ter in hogm· be1'oep d·ie de venlachte 
wit hoofde van een inMenlc op nrtilcel 36, 
Jo, van de 1Ve!JCOrle ve1·oo·rdeelt, ?nan
nee·r de ve1·dachte ·in eeTste aanleg 1~it 
hoofde van een inbrenlc O]J a1·tilcel ;1!9, 
.qo, '/!an clezelfde code ve·rvolgd en ver
oonleeld werd, zonder dat vastgesteld 
wonlt dat het nldns omsclweven feit 
hetzelfde wns nls clntgene wnarop de 
1!ervolging ·r·u stte of onder deze ·waa1·
op de ve1·volgin!J 1·u.stte be11·repen was; 
de verdeclirtiny in hager bemep d.oor de 
verdachte teuen cU.e nieuwe inlwenlc lean 
die nietigheicl ni.et clelclwn (1). 

nota); 29 September 1952 (zie hoger, blz. 22; 
B"ll. en PASIC., 1953, l, 25). 
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(VAN PACH'J'ERBEKE, 'J', RUHIG.) 

ARRES'J'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op G .Juni 1952 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 145 
en 147 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden vonnis zijn 
beslissing op artikel3G, 1", van bet konink
lijk besluit van l :H'ebruari 1934 steunt, 
dan wanneer aanlegger v66r de Recbt
bank van politie te Brussel wegens in
brenk op artikel 29, 4", van betzelfde be
sluit was gedagvaard geweest en daar
van werd vrijgesproken, en dan wan
neer, op bet boger beroep i:p.gesteld .door 
het openbaar ministerie en de burger
Iijke partij Rubig, ofschoon aanlegger 
was verzocbt geweest zijn vernediging 
ten aanzien van de telastlegging van 
voormeld artikel 36, 1° voor te dragen, de 
recbter in boger beroep van deze telast
legging enkel vermocbt kennis te nemen 
indien de feiten welke tot de nieuwe om
scbrijving aanlciding gegeven hebben in 
die van de uitdrukkelijk tegen aanleg
ger ingebracbte telastlegging waren be
grepen : 

Overwegende da t aanlegger, die gedag
vaard was uit hoofde van, gebruiker 
zijncle van de openbare weg, nagelaten te 
hebben bij het naderen, bij bet overste
ken en bij het verlaten van een splitsing, 
aansluiting of kruising, de uiterste rech
terzijde van de rijweg te bouden, door 
de Recbtbank van politie te Brussel ::~on
der kosten van de vervolging is ontsla
gen geweest ; 

Overwegende dat, op het door het open
baar ministerie en door Ruhig ingesteld ho
ger beroep, aanlegger is verzocbt geweest 
vo6r de correctionele- rechtbank zijn ver
dediging voor te dragen ten aanzien van 
de telastlegging van gebruiker van de 
openbare weg zijnde, voorbijgestoken te 
hebben in de omstandigbeden waarin enig 
gevaar voor ongevallen bestond, inbreuk 
omschreven bij artikel 36, 1°, van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934, bou
dende algemeen reglement op de verkeers
politie; dat aanlegger nit hoofde van die 
inbreuk door de rechtbank in hoger be
roep veroordeeld werd en dat cleze recht
bank de vrijspraak van aanlegger van 
de inbreuk op artikel 29, 4°, van de Weg
code bevestigd heeft ; 

Overwegende dat, vermits de inbreuk 
op artikel 3U, 1°, van de Wegcode door 

de dagvaarding bij de rechter van politie 
niet aanbn.'lgig was gemaakt geweest, de 
rechter in hoger beroep daarvan slechts 
vermocht kennis te nemen indien het al
dus omschreven feit hetzelfde was als 
datgene waarop de vervolging rustte of 
begreven was onder de daaraan ten grond
slag . liggeni!e feiten, ten ware beklaagde 
vrijwillig was verschenen en v66r de rech
ter in eerste aanleg erin zou bebben toe
gestemd wegens de nieuwe telastlegging 
te worden berecht; 

Overwegende da t no ell het bestreden 
vonnis, noch enig ander stuk der rechts
pleging, vaststelt dat een dezer beide voor
waarden voorllanden is; dat de bestreden 
beslissing zich er toe beperkt vast te stel
len dat aanlegger v66r de recllter in ho
ger beroep zijn verdediging heeft voor
gedragen ten aanzien van de anders om
schreven telastlegging, te weten, « gebrui
ker zijnde van de openbare weg, voorbij
gestoken te zijn in omstandiglleden waar
in enig gevaar voor ongevallen bestond ll ; 

Overwegende dientengevolge, dat bet 
bestreden vonnis, door aanlegger te ver
oorclelPn op grond van die Pnkele redenen 
welke het vermeldt, zijn diSJ10sitief niet 
wettelijk gereclltvaardigd beeft en de in 
llet middPl aangeduide wetsbepalingen 
gesc honden lleeft; 

II. Voor zoveel de voorziening gericllt is 
tegen de over de vordering van de bur
gerlijke partij, Adolf Rubig, gewezen be
slissing : 

Overwegencle dat de verbreking van de 
over de openllare vordering gewezen be
slissing de verbreking van de beslissing 
gewezen over de tegen aanlegger gericbte 
burgprlijke vordering met zicll brengt; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis, bellalve in zover .llet aan
legger van cle inbreuk op artikel 29, 4°, 
van de Wegcode vrijspreekt; beveelt dat 
onderha vig arrest zal worden overge
scbreven in cle registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten de Staat ten 
laste; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Recbtbank te Nij
vel, uitspraak doende in hoger beroep. 

17 November 1952. - 2" lmmer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - TTer
slaggeve·r, H. Daubresse. - GeUjlcl~ticlen
cle concl·ns-ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advoeaat-genernal. - Plei
teT, H. Mahieu (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 
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2• KAMER.- 17 November 1952 

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE VORDERING. - HOGERE BEROE· 
PEN DOOR HE'l' OPENBAAR MINISTERIE EN DOOR 
DE BEKLAAGDE. - VERZWARING VAN DE VER· 
OORDELING TEN GUNSl'E VAN DE BURGERLIJKE 
PARpJ. - 0NWE1"1'ELI.TKHEID. 

Op de hogere beroepen alleen van het 
openbaar ministerie en van de belclaau
de, mag de rechter in hager beroep 
de door de eerste rechter teuen de 
belclaagde ten gttnste van de bttrge1·lijke 
partij ttitgesproken ve1·oordelingen niet 
verzwaren noch ten aanzien van de om
vang der schade tot herstel waarvan de 
belclaagde ,qehou.den is, noch ten aan
zien van het bed rag van dit herstel (1). 

(TILKENS, 1'. LEFEVRE.) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de vordering van de bur
gerlijke partij, Julia Lefevre, weduwe 
Guillaume Maes, gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept en dat het Hof · er 
ambtshalve geen opwerpt; 

III. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de vordering van de bur
gerlijke partij, de Verzekeringskas van 
de cooperatieve ven:nootschap « Federale 
de Belgique ll, gewezen beslissing : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 3 van de wet van 17 .April 
1878, de voorafgaande titel bevattende van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 202, 203 van het Wetboek van 
strafvordering, 444 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis ten gunste van de 
burgerlijke partij « La Federale de Belgi
que ll, derde verweerster hervormt, waar 
het aan deze 183.403 fr. 30 schadevergoe
ding toekent in steele van het haar door 

(1) Verbr., 3 April 1950 (A1'T. Ye,·b,·., 1950, 
biz. 504; Bull. en PAsrc., 1950, I, 546, en de 
nota). 

de eerste rechter toegekende bedrag van 
135.043 fr. 48, dan wanneer, aangezieli de 
burgerlijke partij « La Federale de Bel
gique ll voornoemd niet in hoger beroep 
van het beroepen vonnis was gekomen 
die beslissing op het aileen door beklaag~ 
de ingestelde hoger beroep niet te diens 
nadele mocht worden gewijzigd : 

Overwegende dat bij het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel van 
22 .April 1952 drie vierde van de verant
woordelijkheid voor het litigieuze onge
val ten laste van beklaagde waren ge
legd geweest, terwijl een vierde ten laste 
van het slachtoffer bleef; dat, dienover
eenkomstig, bewust vonnis aan de hier 
verwerende vennootschap welke in de 
rechten van het slachtoffer, haar verze
kerde, getreden was, een vergoeding had 
toegekend, welke drie vierde van de on
dergane schade, namelijk 35.052 fr. 48 
vertegenwoordigde ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op het aileen door beklaagde ingestelde 
hoger beroep, na beslist te hebben dat de 
algehele verantwoordelijkheid voor het 
ongeval op hem woog, aan de burgerlijke 
partij, hier verweerster, een vergoeding 
heeft toegekend welke met de algeheel
heid van de schade, narnelijk 183.403 fr. 30 
overeenkomt; 

Overwegencle dat !let bestreden arrest 
door die beslissing de toestand van aan
legger jegens de burgerlijke partij ver
zwaard heeft, dan wanneer deze geen ho
ger beroep had ingesteld; dat het aldus, 
zo ten aanzien van de omvang der schade 
tot herstel waarvan het aanlegger ver
oordeelt, als ten aanzien van het bedrag 
van dit herstel, het artikel 202 van het 
Wetboek van strafvordering en het ad
vies uitgebracht door de Raad van State 
op 26 October 1806, goedgekenrd op 12 No
vember 1806, geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het over de vm·
dering van de burgerlijke partij, de Ver
zekeringskas van de samenwerkende ven
nootschap «La Federale de Belgique ll, 
uitspraak heeft gedaan; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven 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 ; vcr
oordeelt verweerster, de Verzekeringskas 
van de samenwerk,ende vennootschap « La 
Federale de Belgique ll, tot een derde der 
kosten, terwijl twee derden ten laste van 
aanlegger blijven; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik; 

17 November 1952. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver-
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~laggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkl1tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleiter, H. della Faille 
cl'Huysse. 

2" KAMER.- 17 November 1952 
1 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. -

l\1ATElllEEL FElT VAN VERDUISTERING. -BE
DRIEGLI,JK INZICHT. - BESTANDDELEN DIE 
NIET NOOilZAKELIJK GELIJK'l'IJDIG MOETEN 
BES'l'AAN. 

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. -
DETAALVERMOGEN VAN DE DADER VAN DE VER
DUISTERII\G. - SLUl'l' NIET NOODZAKELIJK 
HE'l' BEDIUEGLIJK INZICH'l' UI'l'. 

1 o Zo het m·isdrijf van misbntilc van ver·
tr·o-nwen of van verduistervng vwn pen
wingen cloor een openbaar· amtbtenaar· 
een mater·ieel feU van venlu·iste·rin.(J of 
van verspilUng onderstelt, alsmede een 
bedT'ieglijlc inzicht, datgene zich de pen
ningen toe te eigenen of deze aan wie 
ze behoren ervan te beroven, wor·dt er 
niet ve·reist clat dit inzicht r·eecls zozt be
stcum OtJ het ogenl!Iilc wanr-op het mate
r-ieel feit vnn cle venlniste·ring wercl ue
pleegd (1). (Strafwetboek, art. 240 en 
491). 

2o Het betaalver·mogen van de dnder ann 
w·ie een rnisbnt.ilc van vertr·onwen of 
een ver-dztister-ing van zwnningen w01·at 
ten laste gelegd, sl·ztit n-iet noodznlcelij
kerwijze het bedrieglijlc inz·icht wit (2). 

(BOULANGER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
artikel 240 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest het bedrieglijk 
inzicht, wezenlijk element van het in 
voormelde wetsbepaling omschreven mis
clrijf, bij aanlegger heeft aangenomen, 
door te steunen op handelingen welke na 
de als schuld aangemerkte feiten ge
pleegcl werclen, dan wanneer clit inzicht 
op het eigenlijke ogenblik van de vercluis
tering dient aanwezig te zijn, en doorclat 
het arrest het bestaan van het misclrijf 
heeft aangenomen, clan wanneer, vermits 

(1) Zie verbr., 13 November 1933 (Bttll. en 
PASIC., 1934, I, 61); 6 Maart 1939 (ibid., 1939, 
I, 112) en 18 Mei 1940 (ibid., 1940, 1, 94); 
NYPELS en SERVAIS, d. IV, art. 491, n' 31; 
GOEDSEELS, d. II, n' 2881. 

(2) NYPELS en SERVAIS, d. IV, art. 491, n' 33; 

aanlegger vermogeml was, zijn goede 
trouw bewezen was : 

'ren aanzien van het eerste ondercleel : 
Overwegencle dat de verduistering van 

penning·en de in artikel 240 van het Straf
wetboek omschreven misdaad enkel uit
maal~:t van bet ogenblik af dat het inzicht 
aanwezig is, hetzij 0111 zich voor111elde 
penningen toe te eigenen, hetzij 0111 hem 
er van te beroven die ze heeft overhan
digcl of aan wie zij toebehoren; 

Dat clit beclrieglijk inzicht kan ont
staan na het 111aterieel feit de gelden niet 
overeenkomstig de beste111111ing waartoe 
zij werden ontvangen te hebben gebezigd; 

Dat het arrest erop wijst dat indien 
aanlegger cle gelden van het werkloos
heidsfoncls met zijn eigen penningen heeft 
ver111engcl, << hij nadien, toen hij de aan
zienlijkbei<l van bet tekort had opge
merkt, besliste de gelden niet terug te 
geven, zich voldoende de verduisterde 
sommen toeeigenencl JJ; 

Overwegende, ten aanzien van het twee
de onderdeel, dat het betaalvermogen bij 
aanlegger niet noodzakelijkerwijze het 
bedrieglijk inzicht uitsluit; dat dit een 
feitelijke kwestie is welke door de rech
ter over cle gronrl souverein beoorcleeld 
wordt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing alclus wettelijk gerechtvaardigd is; 
dat clerhalve llet micldel naar recht faalt; 

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

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

17 November 1952.- 2° kamer. - Vo01·
zi.tte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slnggever, H. De Bersaques. - Gelijk
lnidende oonolzts·ie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Plei.ter, H. Van den Bossche (van de Ba
lie bij bet Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER.- 17 November 1952 
ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN.

ARREST DAT DE 'l'REORETISCHE KENMERKEN 
Y AN EEN MOTORVOERTUIG MET DOELMATlGE 
REMINRICHTING BEPAALT. - VEROORDELING 
VAN DE YERDAORTE Ol\1 YOOR EEN AANRIJDING 

Reper·t. prat. d·u ilr. belge, v• Abus de con
fiance, n' 13. 

Meer in het bijzonder is het zo in het geval 
van artikel 240 van het Strafwetboek, vermits 
de verduistering strafbaar blijft zelfs indien 

, zij de borgstelling van de dader niet te hoven 
gaat (art. 240, al. 2). 
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NIE'l' DOELMA'l'IG 'l'Jc HEBBEN GEREMD, 
GEEN YASTS'l'ELLING DA'l' ZULKDANIG HEMMEN 
IN FEI'l'E YOOR DE AANRI.TDING MOGELIJK WAS. 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 

GRONDWE'l'. 

Schendt a.1·tUccl 97 va.n de Grondwet, het 
a.nest da.t de ve1·da.chtc nit hoofde va.n 
onvr·ijwilliye ·verwondinyen vemo1·deelt 
om niet doclma.Uy v66T een (ta.nrijding 
te hebben fJCI'emd, da.a.rtoe stcnnend op 
rle them·etische kcnmedcen va.n da.t voeT
t'lliif!, doch zonder va.st te stellen dat 
zmlkdaniye rn.a.?~(mtvre in feite tijdig 
]con wm·dcn 11-ityevoenl. 

(SCHLICDI.;R, '1'. \'Ali DE WYER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet 011 het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1952 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over de voorziening van Desire 
Scbleder, beklaagde : 

.4. In zover de voorziening gericbt is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over bet enig middel : scbending van 
de artikelen 97 van cle Grondwet, 154 en 
189 van het ·wetboek van strafvordering, 
doorclat bet bestreden arrest de strafver
oordeling van aanlegger enkel grondt op 
de verklaring welke hij op de terechtzit
ting van 5 .Tuni 1952 heeft afgelegd, te 
weten : << dat zijn voertnig van een in
richting gennamd vrijwiel voorzien was ll, 
en doordat het arrest nit die verklaring 
een geheel van feiten heeft afgeleid welke 
niet als gevolgtrekkingen van die verkla
ring kunnen aangezien worden en in elk 
geval betwist werden door aanlegger die 
ter zitting van het llof van beroep van 
5 Juni 1952 c< onder ontkenning van alle 
niet uitdrukkelijk erkende feiten, en be
twisting van hun ter zake dienend ka
rakter en onder voorbelloud van alle rech
ten ll geconcludeerd heeft, en doordat de 
feiten welke het arrest heeft afgeleid ;uit 
aanleggers verklaring, volgens welke zijn 
voertuig van een inricllting genaamd 
cc vrijwiel ll voorzien was, door geen enkel 
gegeven uit llet dossier worden bew:ezen 
en slechts kunnen voortvloeien uit de per
soonlijke bekendlleid der recllters of uit 
elementen welke buiten de zitting werden 
ingewonnen : 

Overwegencle clat in zijn v66r llet hof 
van beroep genomen conclusies, aanleg
ger staande had gellouden dat het on
geval veroorzaakt was geweest door een 
mechanisch defect aan llet koppelings
pedaal van zijn voertuig, welk defect hij 
normaal niet kon voorzien ; 

Overwegencle dat het arrest, ofsclloon: 

het vaststelt dat llet koppelingspedaal 
niet meer werkte, en te dien aanzien niet 
op enige schuld van aanlegger wijst, be
slist clat hij desondanks metterclaacl had 
kunnen remmen; dat llet die beslissing 
steunt op de door aanlegger ter zitting 
afgelegde verklaring dat de door hem be
stuurcle wagen van een inrichting, « vrijc 
wiel ll genaamd, voorzien was en op llet 
feit dat het essenUele kenmerk van der
gelijke inrichting « is llet wentelen der 
aandrijvingswielen van de werking van 
de motor onafhankelijk te maken en een 
automatisclle ontkoppeling teweeg te 
brengen zodra de motor ophoudt ze aan 
te drijven ll·; 

Overwegende ecllter dat uit geen enkele 
vaststelling van het arrest blijkt dat 
laatstvermelde voorwaarde, welke, naar 
de bepaling die het zelf van de cc vrij
wiel ll genaamde inricllting verstrekt, ver
eist was, in verwezenlijking zou hebben 
kunnen treden op het ogenblik toen, vol
gens het arrest, aanlegger had moeten 
remmen; 

Dat de gronden van het arrest aldus 
het dispositief ervan niet rechtvaardigen; 

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

Overwegencle dat de verbreking van de 
over de openbare vordering gewezen be
slissing de verbreking van de beslissing 
over verweenlers vordering met zich 
brengt; 

II. Over de voorziening van de P. V. 
B. A. «Nouveaux Etablissements Berg ll, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : ' 

Overwegende dat aanlegster haar voor
ziening niet blijkt betekend te hebben aan 
de partijen tegen welke zij gericht is; 
dat zij derhalve niet ontvankelijk is 
(Wetb. strafv., art. 418); 

Overwegende evenwel, dat de verbre
king van de tegen beklaagde uitgespro
ken veroordeling noodzakelijkerwijze 
haar voorwerp ontneemt aan de beslissing 
van het arrest . die aanlegster burgerlijk 
verantwoordelijk verldaart voor de ver
oordeling, ten laste van beklaagde, en ze 
veroordeelt tot de kosten van de publieke 

· vordering en tot een provisionele vergoe
ding jegens de burgerlijke partij ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, voor zoveel het ten opzichte 
van beklaagcle Schleder uitspraak heeft 
gedaan, met het gevolg dat de beslissing 
volgens welke de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid cc Nou
veaux Etablissements Berg ll voor zekere 
tegen beklaagde uitgesproken veroordelin
gen burgerlijk verantwoordelijk is !mar 
voorwerp verliest ; verwerpt de voorzie
ning van laatstvermelde partij; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge-
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schreven 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 ; veroor
deelt verweerder tot de kosten, behalve 
de kosten van de voorziening van aanleg
ster ((Nouveaux Etablissements Berg)). 
welke deze partij ten laste blijven; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

17 November 1952. - 2° kamer. - Vo01'
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - VM
slaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux.- GeUjkl~t'iilende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. Pleiter, H. Mahieu 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER.- 17 November 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

DAARTOE GERECHTIGDE PERSONEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - GE
MEENTE AANLEGGENDE PARTI.T. - VoORZIE
NING DOOR HE'I' SCHEPENCOLLEGE INGESTELD. 

GEEN RECHTVAARDIGING VAN MACHTI
GING DOOR DE GEMEENTERAAD. - 0NONTVAN
KEL!JKHEID. 

Zo het colle,qe va.n bu·rgemeestet· en sche
penen in naam van de gemeente te be
warenden titel een eis tot verbrekinrJ 
Jean instellen, moet de ald·us ingestelde 
voon:;iening onontvanlceUjk wot·den ve1·-
7claard wanneer geen door de gemeente
raad vet·leende machtiging voM het H oj 
wordt overgelegd (1). 

(S'I'AD LUIK, T. MORESCO.) 

ARREST. 

' 
HE'l' HOF; - Gelet · op het bestreden 

vonnis, op 2 Juli 1952 door de Correctio
nele Rechtbank te Luik gewezen; 

Overwegende dat Mer Schmidt, pleitbe
zorger bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik, die verklaard heeft na!fiens 
de Stad Luik afstand te doen van de bij 
akte van 10 Juli 1952 tegen vo01:meld von
nis ingestelde voorziening, niet laat blij
ken van een bijzondere lastgeving te dien 
einde; 

Dat die afstand dus nietig is; 
Overwegende dat uit geen enkel stuk 

der rechtspleging blijkt dat het College 
van burgemeester en schepenen hetwelk 
verklaart de Stad Luik te vertegenwoor-

(1) Verbr., 10 November 1952 (zie boger, 
blz. 137; H"ll. en PAsrc., 1953, I, 150, en de 
nota). 

digen, door de gemeenteraad gemachtigd 
werd, hetzij tot het instellen van onder
havig·e voorziening, hetzij tot het voort
zetten van de aanleg in verbreking op een 
te bezwarenden titel ingestelde voorzie
ning; 

Dat de voorziening mitsdien bij toepas
sing van de artikelen 90, 9° en 10°, en 148 
van cle gemeentewet niet ontvankelijk is; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
alsmede tot een vergoeding van 150 frank 
jegens elk der verweerders. 

17 November 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. W Ollters, voorzitter. - V er
slagge·ver, H. De Bersaques. - GeU_ik
luidende c_oncl-usie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, ecrste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 17 November 1952 
VOORZIENING IN VERBREKING. -

BESLISSINGEN WAARTEGEN VOOHZIENING l\£0-
GELIJK IS. - S'l'RAFZAREN, - IN EERSTE 
AANLEG DOOR Dl~ CORRECTIONELE RECHTBANK 
GEWEZEN VONNIS. - YOOR'ZIENING NIET ONT
VANKELIJK. 

Is niet ontvanlceUjk, de voo·rziening tegen 
een vonnis V(tn de con·ecUonele t·echt
banlc, dnt slechts in eerste aanlert ·we1·d 
gewezen (2) . 

(HENBIOULLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 Augustus 1952 door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet in laatste aanleg werd gewezen; dat 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

17 November 1952. - 2e kamer. - Voo·r
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Belpaire. - Gelijlclttidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
coln't, eerste aclvocaat-generaal. 

le KAMER.- 20 November 1952 
FAILLISSEMENT.- OVERDRACHT VAN EEN 

SCHULVORDERlNG DOOR DE GEFAILLEERDE AAN 
EEN VAN ZIJN SCHULDEISERS. - 0VERDRACHT 

(2) Verbr., 17 Maart 1952 (A1T. Ve1'b1·., 1952, 
blz. 389; Bull. en PAsiC., 1952, I, 444). 
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VOOR RET VERDAOHT TIJDS'l'IP GEDAAN EN BE
'l'EKEND. - GELDIG ERKENDE OVERDRAOHT. 
- GEDURENDE HET YERDAOHT TIJDS'riP DOOR 
DE OVERGEDHAGEN SOHULDENAAR AAN DE OVER
NEl\lER GEDANE BE'l'ALING. - NIET DOOR NlE
TIGHEID AANGE'l'AS'J'E BE'l'ALING. 

W anneer v661' de tien dagen die het tijd
stip, bepaald als datgene waarop de ge
failleerde lcooprnan op_qehouden heeft te 
betalen, zijn voorafgegaan; de gefail
leerde aan een vnn zi,Jn schnldeisers ter 
1!0ldoening van i!!ijn · schuld zijn eigen 
schuldvorderi.?tg op een derde heeft 
overged?'agen en dat die beho01'lijlc v66r 
de aanvnng vrtn het verda.cht tijdstip 
betelcende ove1'd1'acht ten artnzien van 
a1·tilcel 448 va.n cle wet betreffende het 
faillissernent geldig wordt . erlcend, is 
rZe ged~wende het verdacht tijdsUp door 
de overged1·agen sch~tldenam· aan de 
overnerneT geclane beta.Ung niet lcrach
tens a.Ttikel 44-S van gemeld.e 1vet d001' 
nietigheid aa.ngetast. 

(PARIS Q. Q., OUHA'l'OR VAN IIET FAILLISSEMENT 
A. ERGOT, 1'. N. V. « BETONS DU CENTRE ll). 

ARRES'f. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 April 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1134 en 1243 van het Burger
lijk Wetboek, 445, alinea 3, en 448 van 
de wet van 18 April 1851 betreffende het 
faillissement, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat ee1;1 betaling van 87.972 fr. tot bevrij
ding van een gefailleerde gedurende het 
verdachte tijdperk ten behoeve van ver
weerster door de gemeente Ohapelle-lez
Herlaimont verricht, niet mag worden 
nietig verklaard wijl verricht ter uit
voering van de overdracht van een schuld
vordering die v66r de datum van de sta
king van de betalingen plaats heeft ge
had, clan wanneer die overdracht van 
schuldvordering een inbetalinggeving uit
maakte welke geen van de wijzen van te 
niet gaan der verbintenissen uitmaakte, 
vermits zij zich eenvoudig boven de aan
vankelijke verplichting stelde zonder 
daaraan iets af te doen of vooral zonder 
ze te niet te doen gaan, en dan wanneer 
de litigieuze betaling dus een anders dan 
in specH~n of handelseffecten gedane be
taling was en dus krachtens artikel 445, 
alinea 3, van de wet van 18 April 1851 
betreffende het faillissement nietig was : 

Overwegende dat Ergo, nijveraar te 
Ohercq bij Doornik, op 17 Juni 1947 fail
liet werd verklaard en dat de datum van 
het staken zijner betalingen op 17 De
cember 1946 werd vastgesteld; 

Overwegende dat Ergo voornoemd op 

4 October 1946 aan verweerster een 
schuldvordering heeft overgedragen wel
ke hij op de gemeente Ohapelle-lez-Her
laimont bezat, zulks ten belope en tot al
gehele voldoening van de som van 
425.000 frank, bedrag van zijn eigen 
schuld jegens verweerster; dat de over
dracht de volgende dag aan de overgedra
gen sclmldenaar werd betekend ; 

Overwegende dat de rechter over· de 
grond erop wijst dat bewuste overdracht 
als inbetalinggeving geschiedde en dat 
verweerster zich alle andere middelen 
voorbehield om kwijting van haar schuld
vordering te bekomen ; 

Dat het bestreden arrest geweigerd 
heeft de in hoofdorde door de curator in
gestelde en op artikel 448 van de wet be
treffende het faillissement gesteunde vor
clering tot herroeping van deze overdracht 
in te willigen ; 

Overwegende dat de enige grief welke 
in de voorziening tegen de rechter over 
de grond wordt voorgebracht is een in on
dergeschikte orde door de curator inge
stelde eis te hebben afgewezen welke 
strekte tot vernietiging, op grondslag 
van artikel 445 van de wet betreffende 
het faillissement van de door de overge
dragen schuldenaar verrichte laatste be
taling, namelijk de betaling van een som 
van 87.972 fr. 20 op 23 December 1946, dit 
is na het aanvangspunt van het verdachte 
tijdperk; 

Overwegende dat de voorziening doet 
gelden dat de inbetalinggeving op zich 
zplf niet een wijze van te niet gaan 
der verbintenissen is, maar een overeen
komst met betrekking tot de uitvoerings
modaliteiten van de aanvankelijke ver
bintenis; 

Dat zij daaruit afieidt dat de inbeta
linggeving ten belope van 87.972 fr. 20 
slechts op 2.'! December 1946 voltrokken 
werd, dit is tijdens het verdacht tijdperk, 
en dat derhalve zij uit kracht van boven
aangeduid artikel 445 voor vernietiging 
vatbaar is· 
Overweg~nde dat, volgens de vaststel

lingen van de rechter over de grond, de 
inbetalinggeving betrekking had op de 
schuldvordering van de toekomstige ge
failleerde ten laste van de gemeente Oha
pelle-lez-Herlaimont ; 

Dat Ergo op 4 October 1946 die schuld
vordering afgestaan heeft, welke afstand 
door de betekening die ervan op 5 Octo
ber 1946 geschiedde, tegenstelbaar aan 
derden werd ; 

Overwegende dat wegens behoorlijk 
betekende overdracht, van welke het ar 
rest in niet gecritiseerde beschikkingen 
de geldigheid heeft aangenomen, de 
schuldvordering van Ergo tegen de ge
meente Ohapelle-lez-Herlaimont v66r de 
aanvang van het verdacht tijdperk opge-
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houden heeft deel uit te maken van het 
gemeenschappelijk pand van de schuldei
sers· 

ov'erwegende dat de betaling van 23 De
cember 1946 enkel zou kunnen worden 
vernietigd indien zij aan het principe van 
de gelijkheid onder de schuldeisers af
'breuk zou hebben gedaan doordat zij aan 
een dezer, verweerster in verbreking, in 
tempo1·e suspecto bij voorkeur een be
standdeel van het actief van de toekom
stige gefailleerde, namelijk diens schuld
vordering op de solvens, zou hebben toe
gewezen; 

Dat zulks niet het geval is, vermits ten 
gevolge van de overdracht welke v66r de 
aanvangsdatum van het verdacht tijdperk 
heeft plaats gehad, het bestanddeel van 
het actief, hetwelk de schuldvordering 
uitmaakte, niet meer tot het gemeen
schappelijk panel van de schuldeisers be
hoorde; 

Dat verweerster, door op 23 Decem
ber 1946 de som van 87.972 fr. 20 ter be
taling in ontvangst te nemen, niets heeft 
gedaan dan het recht uit te oefenen dat 
haar door de overeenkomst van over
dracht was toegekend geweeest; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot de vergoecling van 150 frank 
jegens verweerster. 

20 November 1952. -· F kamer. - V001'
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. Pleite·rs, 
HH. Ansiaux en Demeur. 

2" KAMER.-- 24 November 1952 
REGELING VAN REOHTSGEBIED. -

BURGERLIJKE 'ZAKEN. - EISEN, DIE VER
KNOCHT SCHIJNEN, V66R TWEE RECHTilANKEN 
AANHANGIG GEJ\ofAAK'f .. - VERZOEK 'l'OT REGE
LING VAN RECHTSGE!liED INGEDIEND DOOR DE 
VERWEERDER. - TOELA'I.'ING TOT DAGVAAR
DEN. 

Op het verzoelc tot re.qeling van rechtsge
bied, ingediend door de verweerder be
treffende twee eisen die bij twee onder
scheiden rechtbanlcen van eerste aanleg 
aanhangig werden gemaalct, lactt het 
Hot aan de verzoelcer toe te dien einde 
te dagvaarden zo d·ie eisen verlcnocht 
schijnen te zijn en er aanleiding tot re
geling van 1·echtsgebied schijnt te be
staan (1).. (Wet van 25 Maart 1876, ar
tikel 19·, 2" ; W etb. burgerlijke rechts
pleging, art. 364.) 

(1) Verbr., 22 Maart 1911 (Bu.ll. en PASIC., 

191;1, I, 177). 

(V. Z. W. D. « NA'l'lONALE S'l'RIJDERSBOND VAN 
IlELGI:E >>, T. ECH'l'GENOTEN DE RUDDER EN AN
DEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, in
gediend door Mer Simont, advocaat bij 
het Hof van verbreking, vertegenwoordi
gend de vereniging zonder winstgevend 
doel « Nationale St1'ijdersbond van Bel
gie >>; 

Gelet op de artikelen 19, 2°, van de 
wet van 25 Maart 1876, houdende titel I 
van het voorafgaand boek van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, en 
364 van dat Wetboek; 

Overwegende dat, enerzijds, bij ex
ploot van 3 Augustus 1951 de echtgenoten 
Palmyre, Juliana De Rudder en Jean
Victor Ekelbout aan verzoekster dagvaar
cling hebben gegeven om v66r de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel te ver
schijnen ten einde zich te horen veroor
delen tot herstelling van de schade voort
vloeiend uit een bijdrage, betiteld «De 
Wam'heid over de Ijzertorcn >>, versche
nen in het « Strijdersblad >> del. 5 Mei 
1951; 

Dat de vereniging zonder winstgevend 
doel « Bedevaart naar de graven van den 
Ijzer >> in dit gecling is tussengekomen; 

Overwegende dat, anderzijds, naar aan
leiding van de eveneens bij exploot van 
3 Auguslus 1951, door de Beer Frans Wil
lems tegen verzoekster en tegen de naam7 
loze vennootschap « Imprimerie Wellens
Pay >> ingestelde eis, strekkende tot her
stelling van de schade voortvloeiend uit 
hetzelfde artikel van het << Strijdersblad >>, 
- eis waarin de vereniging zonder winst
gevend doel « Het Ijzerbedevaartcomite >) 

is tussengekomen, - de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde, bij vonnis 
van 9 Mei 1952, het door aanlegster op 
grond van verknochtheid gedane verzoek 
tot verwijzing naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel heeft afgewezen ; 

Overwegende dat de onderscheiden ei
sen verknocht schijnen te zijn en er, der
halve, aanleiding tot regeling van rechts
gebied schijnt te bestaan; 

Om die redenen, laat verzoekster toe : 
1" Palmyre-.Juliana en haar echtgenoot 
Jean-Victor Ekelbout; 2" de vereniging 
zonder winstgevend doel << Bedevaart naar 
de graven van de Ijzer »; 3" Frans Wil
lems ; 4° de vereniging zonder winstge
vend doel « Het Ijzerbedevaartcomite >> ; 
5" de naamloze >ennootschap « Imprime
rie Wellens-Pay » te dagvaarden, om op 
de terechtzitting van Maandag 12 Januari 
1953 te 9,30 uur, v66r de Tweede kamer 
van het Hof van verbreking te verschij
nen' ten einde omtrent hogergemeld .ver
zoek te worden gehoord; beveelt de me-
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dedeling van het verzoekschrift aan de 
te dagvaarden partijen; beveelt dat, in 
boger bedoelde eisen, aile rechtspleging 
v66r de Rechtbanken van eerste aanleg 
te Brussel en te Dendermonde tot na uit
spraak door het Hof van verbreking zal 
worden geschorst; behoudt de beslissing 
over de kosten voor. 

24 November 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggevet-, H. Belpaire. - Gelijlcl~tidende 
concl!tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Si
mont. 

2e KAMER.- 24 November 1952 

VERJARING IN STRAFZAKEN.- VER
VOLGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DIREC
TE BELASTINGEN. - lNBREUK OP DE WE'I' BE
TREFFENDE DE VERKEERSBELASTING OP DE AU
TOVOERTUIGEN. - VORDERING TOT VEROOR
DELING TOT EEN BOETE. - JtEGELEN BETREF
FENDE DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE VOR
DERING VAN TOEPASSING. 

De ver:ia1"ing van de vorderin,q van de 
adrninistratie van diTecte belasUngen 
tot ve'i'Oordeling tot een boete wegens 
inbreulc op de wet van 28 Maart 19:23 
betre[jende de verlceersbelasting op de 
auto·voet·t·ttigen wordt doot· de regelen 
bett·effende de verjat·ing van de public
lee vordering beheerst (1). 

(FASSO'l'TE, T. m:LGISCHE STAA'l', 
ADMINIS'l'RA1'IE VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN ._) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 l\!Iei 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 22 en 
26 van de wet van 17 April 1878 (wet van 
30 l\!Iaart 1891, art. 1) : 

Overwegende dat aanlegger beticht was 
van inbreuk op de bepalingen van de wet 
van 28 Maart 1923 betreffende de ver
keersbelasting op de autovoertuigen, ge
pleegd op 12 April 1947; 

Dat het bestreden arrest vaststelt dat 
de laatste daad van onderzoek of vervol
ging, die tijdens de drie jaa1:, welke het 
misdrijf volgden, verricht werd, op 21 Ju
ni 1947 geschiedde; 

Overwegende dat, luidens de artike 
len 22 en 26 van de wet van 17 April1878, 

(1) Zie verbr., 24 October 1949 (Arr. T' m·br., 
1950, biz. 99; Hull. en PASIC., 1950, I, 109, en 
de nota). 

de publieke vordering dus verjaard was, 
wanneeY het bestreden arrest op 29 .Mei 
1952 gewezen werd; dat het arrest aanleg
ger niettemin tot een geldboete van i)O fr. 
of acht dagen vervangende gevangenis
straf veroordeelt; 

Overwegende dat het arrest beslist dat, 
gelet op de fiscale aard van de toeg·epaste 
boete, deze een gemengd karakter ver
toonde, daar zij insgelijks strekte tot 
herstelling van de aan de Schatkist be
rokkende schac1e, zodat de vordering van 
de administratie tot toepassing van ge
zegde boete onder toepassing viel van ar
tikel 1. van de wet van 30 l\!Iaart 1891 
(wet van 17 April 1878, art. 26, para
graaf 2); 

Doch ,overwegende dat zo die boete ook 
bestemd is om de fiscus forfaitair te ver
goeden voor de door de inbreuken berok
kende schade, zij niettemin, ten opzichte 
van de veroordeelde, het karakter van 
een straf bewaart; 

Dat de vordering die tot zulke veroor
deling strekt niet mag worden gelijkge
steld met de burgerlijke vorc1ering, vol
gende uit een misdrijf, die door artikel 1 
van de wet van 30 l\!Iaart 1891 wordt 
voorzien; dat die bepaling dus in onc1er
havig geval niet toepasselijk is; 

Dat de vorc1ering dus verjaard was; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt de Staat tot de kosten; zegt 
dat er geen termen zijn tot verwijzing. 

24 November 1952.- 2e kamer.- Voot·
zitte1", H. Wouters, voorzitter. - Vet·
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 24 November 1952 

1° VOOitZIENING IN VEitBitEKING.
TERMIJN. - S'l'RAFZAKEN. - ·BESCHI:K
KING VAN DE RAADKAMER. - DIE DE YER
DACH1'E WEGENS EEN GECORRECTlONALISEERDE 
MISDAAD NAAR DE CDRRECTIONELE RECHTBANK 
VERWIJST. - VOORZIENING v66R DE EIND
BESLISSING. - NIET ONTVANKELIJK. · 

2° VOORZIENING IN VEitBREKING.
TERMIJN. - S1'RAFZAKEN. - BESCHillKING 
VAN DE R.AAD:KAMER DIE DE VERDACHTE WE
GENS EEN GECOR.REC'I'IONALISEER.DE MISDAAD· 
NAAR DE CORREC'l'IONELE R.ECHTilAl\'[( VER
WIJS'I'.- VERZET v66R DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGS'l'ELLING. - ARREST DAT JIET 
VERZE'l' ONON'l'VANKELIJK VERKLAART. 
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VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 
NIET ON'l'\'ANKELIJK. . 

3° INSOHRIJVING VAN V ALSHEID. 
VEREISTEN TOT ONTVANKELIJKREID VOOR RET 
HOF VAN VERBR.EKING. 

1 o Is n·iet ontvanlceU.i lc, de voorz'ien·ing 
v66·r de e'indbes/.issin.Q 'ingesteld tegen 
een besohilclcing van de raadlcame1· 
waaTbij een verdaohte wegen8 een ge
oorreof'ionaliseerde misdaad naat· de 
oot·reol'ionele t·eohtbanlc wordt verwe
zen (1). 

2° Is n·iet ontvanlcelijlc, de voot·ziening 
v661· de eind1Jesliss1:ng 'ingesteld te,qen 
een nrrest van de Teamer vnn inbesohnl
d·l:gingstelUng waurb-ij als onontvanlce
H}k wonlt afgewezen het ve1·zet vun de 
verdachte tegen een besch·iklcin[! van de 
nLadkitmet· die, zonaer o·vet· een gesohil 
over de bevoegdheid van het onder
zoeks{lerecht nitspraalc te doen, hem 
1vegens een gecorrectional-iseerde mis
daacl nanr de correctionele t·eohtbnnlc 
venvij st (2) . (W etb. van strafv., arti
kel 416.) 

3° De ·inschrijv·in.Q vnn valsheicl v66r het 
Hot 1!nn ver/Jrelcing is niet ont1JnnkeM.ilc 
.zo de pat·tij de toelating tot insohrij
vinf! va.n vulsheid niet bekomen heett 
en de IJoete niet vooTnt geoonsigneeTd 
heett (3). (Reglement van 28 .Juni 1738, 
2e cleel, titel X, art. 1.) 

(KIMPE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, zijnde de op 11 Juli 1952 
door de Raadkamer van de Oorrectionele 
Rechtbank te Brugge gewezen beschik
king en het op 14 Augustus 1952 door het 
Hof van beroep te Gent, Kamer van in
beschuldigingstelling, gewezen arrest; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn en dat er aanleiding be
staat om ze samen te voegen; 

I. Wat de voorziening aangaat tegen 
de beschikking van de raadkamer : 

Overwegende dat de raadkamer, bij 
aanneming van verzachtende omstandig
heden, aanlegger naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft wegens aanran
ding van de eerbaarheid, zonder geweld 
noch bedreigingen, op de persooi). of met 
behulp van de persoon van een kind dat 
de volle leeftijd van zestien jaar niet had 
bereikt; 

Overwegende dat de voorbereidende be
slissingen en de beslissingen van oncler
zoek slechts het voorwerp van een onmid-

(1) en (2) Vaste rechtspraak. Zie onder 
meer verbr., 4 Februari 1952 (Arr. l'e1·br., 
1952, biz. 284; Bu.ll. en PASIC., 1952, I, 318 en 

dellijke voorziening in verbreking mogen 
uitmaken wanneer zij een geschil over de 
bevoegdheid beslechten en in laatste 
aanleg zijn gewezen; dat in zover de be
streden beslissing over een geschil nopens 
de bevoegdheid uitspraak zou gedaan heb
ben, zij voor hoger beroep vatbaar was; 

Dat die voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

II. W at aangaat cle voorziening tegen 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling : 

Overwegentle dat het bestreden arrest 
beslist heeft dat het verzet tegen de be
schikking van de raadkamer niet ontvan
kelijk was, omdat · aanlegger in zijn con
clusies geen exceptie van onbevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht had opgewor
pen, doch slechts een exceptie van ge
wijsde zaak, de ten laste gelegde feiten 
reeds aanleiding gegeven hebbende tot ar
resten; 

Waaruit volgt dat clie voorziening, v66r 
het eindarrest, niet ontvankelijk is ; 

Wat de inschrijving van valsheid be
treft : I 

Overwegende clat aanlegger 011 28 Octo
ber 1952 cen geschrift ter griffie van het 
Hof overgelegd heeft, welk hij inschrij
ving van valsheid betiteld heeft; 

Overwegende dat er voor het Hof geen 
aanlcicling bestaat om op die inscllrijving 
van valsheid acht te slaan, doordat aan
legger noch wat de aanvraag om toela
ting tot inschrijving van valsheicl, noch 
wat de voorafgaande consignatie van de 
boete betreft, de voorschriften van arti
kel 1 van de titel X van het tweede deel 
Yan de verordening van 28 ,Juni 1738 na
geleefd heeft ; 

Om die reclenen, voegt de voorzienin
gen samen ; verwerpt ze en veroordeelt 
aanlegger tot de kosten. 

24 November 1952. - 2" kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeveT, H. van Beirs. - Gelijh,l·ui.den
(le oonolttsie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 24 November 1952 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

STRAFZAKEN. - BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 'rEGEN DE ABNORMALEN. - VooR
'ZIENING D00Il DE VERDACH'l'E 'rEGEN RET AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING DAT ZIJN INTERNERING GELAST. -
MIDDEL DA'l' AANVOERT DAT RE'J' ARRES'l' NIET 

319) en 20 October 1952 (zie hoger, blz. 76; 
Hull. en PASIC., 1953, I, 82). 

(3) Verbr., 26 Mei 1952 (A1'1'. Ve1'br., 1952, 
blz. 533; Bull. en PAsrc., 1952, I, 613). 
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VASTSTEL'I' NOCH DAT DE H;RDACHTE HET ~IIS
DRI,Jn' GEPLEEGD HEEFT, NOCH DAT DE BESTAND
DELEN VAN HET MISDRIJF VERENIGD ZI.JN. -
VASTSTELLlNGEN GEDAAN DOOR DE BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMicR. DIE DOOR HET AR
REST BEVES'riGD WORDT. - MID DEL MIST 
FEITELIJKE GRONDSLAG. 

2°'MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'I'RAFZAKI•;N. - BESCHERMING VAN DE MAA'l'
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN. - VDOR
ZIENING DOOR DE YERDACH'l'lc TEGEN HlcT A R
RES'l' VAN DE KAMER VAN L\'BESCHULDIGING
STELLING DA'f ZI,JN INTERNERING GELAS'l'. -
]\flDDEL GESTEUND OP EEN ONREGELMA'l'IGHEID 
IN HE'l' BEPALEN \'AN DE 'I'~RECHTZITTINGEN. 

- NIEUW MIDDEL. - 0NON1'VANKELI.Jio::. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VER
DACHTE TEGEN RET ARHEST DA'l' 'ZlJN INTER
NERING GELAS'l'. - MIDDEL DA'l' EEN BlcSCIIIK
KING VAN HE'I' ARHEST BES'i'RI,JDT WELKE 
GEEN NADEEL AAN DE AANLEGGER KAN BEROK
KENEN. - l\fiDDEL Nllc'l' ONTVANKELI.JIC. 

1° Mist fe'itelijlce .Qronrlslctg, het midrlel 
tot sta·ving 1;an zijn ·voorziening door rle 
veTrlachte ingeroepen teuen een ar
Test van rle knme1· van inbeschulrliuinu
stellinu waa1·bij z·ijn internering ·iverd 
rtelast en af.qeleirl hientit rZat het a·rrest 
vaststelt noch dat het rle verdachte ten 
laste ueleurl feit bewezen is, noah rlat 
dit feit al rle bestanrlrlelen van het te
.oen hem (ta-ngenomen misdrijf verenigt, 
wanneer, rlooT de bevestiging van de 
beschUclcing van de 1·aadlcarner, het ar
rest vaststelt rlat rle venlachte het in 
rle bewoonlinuen vnn de wet omschTe
ven misrlri:if gepleegrl heeft. 

2o Mag niet voo1· de eeTste m.a.aT ·coor h et 
Hof van verbrekinu ·wonlcn 1'001'(/C
steld, het middel r1estcund op een onre
gelmati,qheid in het liepalen 1•nn ae te
rechtzittin[!en van de onrler:>:oeksrwrech
ten rlie rle inte·rnerin(f ran de aanlermer 
hebben gelast, wanneer cle.::e •n)6·r die 
qerechten is ve1"SChenen en f"'' zi.jn VC1"

dediuing ove1· de g·rond II eeft 'l'norue-
dra,qen (1). · · . 

3o Is 1Jan belan{l ontbloot en rlerha.l1!e met 
ontvanlcelijlc, het, tot strwin{l va.-n .::i.in 
voorzien·ing tegen het nHest dat z-i.jn 
internerinu gelast, door de verda.chte in
qeroepen 'mirldel dat een beschilclcin[J 
iJan het a1Test liestrij dt welTce hem
lie en narleel lean be·rolclcenen. 

(VAN LAERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 Augustus 1952 door het Hof 

(1) Zie verbr., 6 November 1950 (A.1-r. 
Verbr., 1951, blz. 102; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 123). 

VERBR., 1953. - 11 

van beroep te Gent, Kamer ''an inbeschul
digingstelling gewezen ; 

Over de samengevoegde eerste en twee
de middelen : het eerste, schending van 
artikel 97 van de Grondwet doordat de 
raadkamer en de kamer van inbeschuldi
gingstelling de internering van verdachte 
niet kunnen bevelen zonder de grand van 
de zaak te onderzoeken, waaruit volgt dat 
het niet volstaat, zoals voor de verwijzing 
naar de rechters over de grond, vast te 
stellen dater voldoende bezwaren bestaan, 
maar dat de beslissing van internering 
moet vaststellen dat de ten laste gelegde· 
feiten volkomen nnar recht bewezen zijn; 
het tweede, schending van artikel 380, 4°, 
van het Strafwetboek doordat aan·elkeen 
der door de rechter in overweging gena
men feiten, een der wettelijke bestandde
len van het door clie strafwettelijke be
paling voorziene misdrijf ontbreekt : het 
or)enbaar karakter in een geval en de aan
zetting tot ontucht in het andere geval : 

Overwegcmde dat door de beschikking 
van de raadkamer te bevestigen welke 
beslist heeft « dat uit het onderzoek blijkt 
dat verdachte zicll aan het in de bewoor
dingen van de wet omschreven strafbaar 
feit heeft schuldig gemaakt, het bestre
den arrest aile de wettelijke bestanddelen 
delen van het misdrijf dat tot internering 
aanleiding geeft vastgesteld heeft en be
wezf.'n heeft verklaard dat verdachte dit 
misdrijf gepleegd heeft; 

Dat de middelen dus feitelijke grand-
slag missen ; . 

Over het derde middel : ,;chending van 
artikel 9 van de wet van 9 April 1930, 
doordat aanlegger v66r de kamer van in
b~?schnldiging;stelling van het hof van be
roev gevrangd h~?eft dat een bepaalde ge
tuige zou verhoord worden, verzoek 
waaraan gef.'n gevolg gegeven werd : 

Overwf.'gende clat het middel gegrond is 
op een feitelijke oewering die steun vindt 
noch in de bestreden beslissing noch in 
Pen df.'r stukken van de rechtspleging 
waarop !let Hof acht vermag te slaan; 

Dut bet mid del in feite niet opgaat; 
Over !let Yierde middel : schending van 

artikel 3 van de wet van 9 April 1930, 
doordat nit bet dossier niet blijkt dat de 
voorzitter van de raadkamer en deze van 
de kamer van inbeschnldigingstelling op 
een ter griflie gehouden bijzonder regis
ter, plaats, dag en uur voor de verschij
ning zouden hebben laten 1·ermelden : 

Overwegende dat het middel. afgeleid 
nit een beweerde onregelmutigheid in 
·het J)epalen van de terechtzitting waar
op de zaak v66r cle rechter over cle 
grand opgeroepen wercl, niet voor cle eer
ste maal, v66r het Hof van verbreking 
kan ingeroepen worden indien aanleg
ger v66r gemelde rechter zijn verdediging 
over de grand heeft voorgedragen; 



162-

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

artikel 20 van de wet van 9 April 1930, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat de uitgesproken internering door deze 
uitgesproken op 5 Augustus 1944 zal wor
den opgeslorpt, dan wanneer deze laatste 
internering aanleiding tot definitieve in
vrijheidstelling heeft gegeven ten gevolge 
van het verstrijken zonder wecleropslui
ting van de termijn van de invrijheidstel
ling op proef : 

Overwegende dat de rechter, die be
slist dat de door hem uitgesproken inter
nering door een vroegere uitgesproken in
ternering zal worden opgeslorpt, noch 
de ene noch de andere van die veiligheids
maatregelen verzwaart en dat die beslis
sing geen nadeel aan verdachte kan be-
rokkenen; · 

Dat derhalve aanlegger geen belang 
heeft om die beslissing te bestrijden; 

Dat de voorziening, in zover zij tegen 
bedoelde beslissing gericht is, dus niet 
ontvankelijk is ; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantH\le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing de perken 
van de wet niet te buiten gaat; 

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

24 November 1952.- 2" kamer.- Voor
zifter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. van Beirs. - Gelijlclttidende 
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 24 November 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAREN,- NIET GE
MOTIVEERDE BESLISSING. - 0NWE'l"l'ELI.TR
HEID. 

Schendt artilcel 97 van de Grondwet, het 
vonnis dat, tot staving van zijn besUs
sing, geen enkele beweegreden opgeejt. 

(MARLEIN, T. MORTIER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet OJ} de bestreden 
beslissing, op 29 Mei 1952 door de Recht· 
bank van eerste aanleg te Brussel gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
de beslissing over de burgerlijke vorde
ring betreft : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van· de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de vrijspraak van ver-

weerder, over de tweede telastlegging, -
als weggebruiker de rechterzijde niet te 
hebben gehouden in de richting van zijn 
beweging - niet motiveert; 

Overwegende, inderdaad, dat gezegde 
beslissing geen enkel beweegreden ver
meldt om de hervorming van het beroepen 
vonnis nopens deze telastlegging te recht
vaardigen; 

Dat het mid del dus gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis, doch enkel in zover het 
over de burgerlijke vordering uitspraak 
heeft gedaan; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brugge en dat melding er van zal 
g~maakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak, alclus omschreven naar cle Oor
rectionele Rechtbank te Kortrijk uit-
spraak doende in hoger beroe)}. ' 

I _24 Nov3mber 1952.- 2" kamer.- Voor-
zttter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. De Bersaques. - Gelijlv
lttidende conclnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven. 

2e KAMER.- 24 November 1952 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MILI'l'IE. - ]\'IIDDEL DAT AAN DE BESTREDEN 
BESLISSING EEN BESCHIRRING TOESCHHIJFT 
DIE ZIJ NIET INHOUDT. - MIDDEL MIST FEI
TELIJI(E GRONDSLAG. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MILI'l'IE. - GEEN . VEHMELDING VAN DE GE
SCHONDEN WETTELIJRE BEPALlNGEN. - 0N
ONTI'ANRELIJRHElD. 

1 o M·ist feiteli_ike g1·ondslag, het middel 
tot staving van een voo1·zien·ing tegen 
een doo·r de hoge m-ilit-ieraad ,qewezen 
besUssing, dat aan die beslissing een 
beschiklcing toeschl'ijft die z·ij niet in
hottdt. 

2° Is niet ontvankeli.;ik, het middel tot 
staving van een voo1·zieninu tegen een 
do01· de hoge militieraad gewezen be
slissinf!, dat de wettelijlce bepaUngen 
niet venneldt waarvan de schendinu 
wordt ingeroepen. (Wet van 15 Juni 
1951, art. 52.) 

(SOETE.) 

AHREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; · 

Over het middel, afgeleid · uit de schen
ding van artikel 10, paragraaf 2, 1 o, lid 3 
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(en niet lid 6, zoals verkeerd aange
duid in de voorziening), van de wet van 
15 Juni 1951 betreffende de dienstplicht, 
doorclat de bestreclen beslissing aanleg
gers aanvraag om vrijlating van dienst 
op morele grond, - waarop de voormelcle 
bepaling krachtens artikel 12, 1°, lid 2, 
van toepassing is- heeft afgewezen niet
tegenstaande het inkomen van zijn vader 
het door de wet voorziene maximum niet 
overschrijclt vermits dit inkomen 80.000 fr. 
beclraagt en er zes personen ten laste 
zijn en het eerstbedoeld artikel niet be
paalt dat de dienstplichtige zelf niet als 
persoon ten laste mag worden beschouwcl, 
hetgeen trouwens tegenstrijclig zou zijn 
met lid 5 van zelfde wetsbepaling hetwelk 
voorziet clat het in aanmerking te nemen 
inkomen datgene is van het kalenderjaar 
dat de datum waarop de aanvraag werd 
ingecliencl voorafgaat : 

Overwegencle clat, zo de beroepen be
slissing van de militieraad onder meer 
is gesteuncl op de overweging clat het in
komen van de ouders van aanlegger meer 
dan het door de wet toegelaten maximum 
beclraagt, de bestreclen beslissing van de 
hoge militieraad, integendeel, om reclenen 
die haar eigen zijn en die aan gezegd in
komen vreemd zijn, aanleggers aanvraag 
afwijst; 

Waaruit volgt dat het micldel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over de overige midclelen : 
Overwegende dat aanlegger in gebreke 

blijft de wettelijke bepalingen te vermel
den waarvan de schending wordt inge
roepen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
n1ng. 

24 November 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Belpaire. - GeUjkluirlende 
concl-us-ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, aclvocaat-generaal. 

. 2c KAMER.- 24 November 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIE - HOGER BE
ROEP DOOR DE DIENS1'PLIOH'l'IGE 1'EGEN EEN 
BESLlSSING VAN DE MILITIERAAD. - BEVES
'l'IGING VAN DIE BESLISSING DOOR DE HOGE MI
LITIERAAD. - GEEN ANTWOORD OP DE IN DE 
AK'l'E VAN BEROEP AANGEVOERDE MIDDELEN. 
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Is niet ,qemotiveerrl, rle beslissing van rle 
hoge m'ilitie1·aar1 rlie, op het hager be
r·aep van rle dienstplichti,qe uitspraak 
rloenrle, rle beslissing van rle m-ilitieraarl 

bevestigt zonder op rle in de alcte van 
beroep ftangevoerrle mirlrlelen antwoord 
te verstrelcken (1). (Grondwet, art. 97; 
wet van 15 Juni 1935, art. 38, par. 4.) 

(D'HOEDT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 Juli 1952 door de hoge 
militieraacl gewezen; 

Over het eerste micldel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, cloordat de 
.bestreden beslissing op de door aanlegger 
in zijn akte van beroep ingeroepen miclcle
len geen antwoord heeft verstrekt : 

Overwegende c1at de beroepen beslissing 
van de militieraacl van de provincie West
Vlaancleren del. 13 :Mei 1952 het verzoek 
tot vrijlating op morele groncl verworpen 
had om reclen dat aanlegger niet als de 
onmisbare kostwinner van zijn moeder
wecluwe rnocht beschouwd worden, claar 
deze, bij akte van 1 December 1950, ten 
voordele van aanlegger afstand had ge
daan van haar aandeel in de ontbonclen 
huwelijksgerneenschap en in de nalaten
schap van haar echtgenoot, mits verbinte
nis van zijnentwege om, tot haar overlij
clen, in lmar onclerhoud te voorzien; 

Overwegende clat aanlegger in zijn akte 
van beroep verschillende midclelen laat 
gelden om zulks te betwisten en namelijk 

· aanvoert dat die onclerhouclsverplichting 
in hoofde van zijn moecler niet als een in
komen, in de zin van artikel 10, para
graaf 2, van de wet van 15 Juni 1951, mag 
beschouwd worden, zoclat haar inkomen 
niet meer clan 20.000 frank beclraagt.; 

Overwegende dat de hoge militieraad 
zich er toe beperkt !weft de beweegrede
nen van de militieraacl gegrond te verkla
ren, zonc1er de door aanlegger ingeroepen 
miclclelen te beantwoorclen; 

Da t de bestreden beslissing alcl us arti
kel 97 van de Gronclwet heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslising; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de hoge militieraad en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, anders 
samengestelcl. 

24 November 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slag,qeve·r, H. De Bersaques. - Gelijlcluii
denrle conclttsie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, advocaa t-generaal. 

(1) Verbr., 13 en 27 October 1952 (zie boger, 
blz. 59 en 98; B"ll. en PAsrc., 1953, I, 64 en 
104). 
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VERENIGDE KAMERS. 

27 November 1952 
(TWEE ARRESTEN.) 

1° RAAD VAN STATE. - BEVOEGDHEID 
TO'f VERNIETIGING YAN AKTEN Ole BESLlSSI!IGEN 
VAN DE ADMINIS'fRATIEYE OVERHEDEN. - AK' 
TE OF BESLISSING W AARBI.J DE ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID WEIGJmT EEN VERBIN'rENIS 
NA 'l'E KOMEN DIE VERBAND HOUD'l' MET EEN 
BURGERLIJK RECH'r, HETWELK ZICH IN RET 
PATRIMONIUM VAN EEN BURGER BEVINDT. -
GEEN BEVOEGDHEID TOT VERNIETIGING ZELFS 
ZO RET VERZ:)EKSCHlUFT GEEN VEROORDELING 
TOT BE'l'ALlli'G YORDER'l'. 

2° RAAD VAN STA'l'E. - BEVOEGDHEID 
TOT VERNIETIGING VAN AKTEN OF BESLISSINGEN 
VAN DE ADMINISTRATilli'E OVEHHEDEN. - BE
SLISSING VAN DE 1'!1INJiJ'l'ER VAN FINANCIEN 
WAARBIJ DE BETALING ~WORD'I' GWlCI-IORS'l' VAN 
HE'l' PENSIOEN WAAROP EEN GEPENSION
NEERD ONDERWI.JZER RECHT ZOU HEBBEN. -
GEEN BEVOEGDHEID TOT VERNIE'l'IGING ZELFS 
ZO HET VERZOEKSCHRIF'f GEEN VEROORDELINU 
TO'l' BE'l'ALING VORDERT. 

3° RAAD VAN STATE. - BEVOEGDHEID 
TOT VERNIETIGING VAN AK'l'EN OF BESLISSINGEN 
VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN. - BE
SLISSING VAN DE NATIONALE MAA'l'SCHAPPIJ 
VAN BELGISCHE SPOORWEGEN WAARBIJ AAN 
EEN VAN HAAR AGENTEN SLECHTS EEN HAARD
TOELAGE WORDT TOEGEKEND DIE LAGER IS DAN 
DIE WAAROP HI,J KRACHTENS DE VIGERENDE 
BEPALINGEN RECHT ·zou IIEBBEN. - GEEN BE
VOEGDHEID 'l'OT VERNlETIGING ZELFS ZO HE'l' 
VERZOEKSCHRIF'f GEEN VEROORDELlNG TOT BE
'l'ALING VORDERT. 

1° De Rf~afl va.n State is nict bevoegd om 
de a.kte ot de beslissing te vernietigen 
waa1·b'ii een adlm:nistm.tieve overhe·id 
weirtert een veTIJinten·i8 na te komen die 
ve1·banfl hot~dt met een 1mraeTliik r·echt, 
hetwellc zich in het pat1'imonittm1 van 
een btwger bevinflt, zelfs zo het 1!er·c 

zoelcschrift slechts tot ver·nietiging van 
de alcte of van fle beslissing str·elct en 
aeen veroor·fleling tot betaling vordert. 
(Grondwet, art. 92; wet van 23 Decem
ber 1946, art. 9) (beide arresten). 

2° De Raad van State is niet. bevocgd om 
de beslissing vfm de Min·ister ·van finfm
ciiin to ve-rnietigen waarbij de 1Jeta
lin.rt ~vo-rdt yescho-rst van het pensioen 
waarop een gepens-ionneer-d onder-wijzcr
r-echt zou hebben, zelts zo het ve?·zoelc
schr-ift slechts tot ver-nietiging van de 

. beslissing str·clct en geen ve-roor-fleling 
tot betaling vonler-t. (Grondwet, arti
kel 92; wet van 23 December 1946, arti
kel 9) ( eerste arrest). 

3° De Raad van State is niet bevoegfl om 
de besl-issing van de Nationale Maat
soha.ppij van Belgisohe Spoorwegcn te 

veTnictige:n waarbij nan een van haa·r 
agenten slechts een haardtoelage wordt 
toege7cend die lager is dan flie waarop 
hij lcr'achtens fle vigerendc bepalinaen 
recht :<:ott hebben, zelts zo het vcrzoek
schr·itt slechts tot vernietiging van de 
beslissing strelct en geen ve-roordeling 
tot beta l-ing vMfler·t. (Grondwet, art. 92; 
wet van 23 December 1946, art. 9.) 
(tweede arrest). 

Ee?·ste arr-est. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. VERSTEELE.) 

De volgende concl1~sie wenl doo1· fle 
heer promtretw-ge-neraal Oor·nil gcnomen. 

U herinnert U dat U, op 11 Januari 
1952 (1), twee arresten van de Raad van 
State hebt verbroken welke, op grond 
van artikel 9 van de wet van 23 Decem
ber 1946, twee beslissingen van de Natio
nale Maatschappij van Belgische Spoor
wegen hadden verniet.igcl en op de door 
deze aangevoerde exceptio van onbevoegd
heid afwijzend beschikt hadden, exceptie 
hierutt afgeleid dat het geschil een bur
gerliik recht tot voorwerp had en tot de 
bev~>egdheicl van de rechterlijke overhe
den behoorde. 

Bij die eerste gelegenheid evenals se
dertdien, zijt U uiterst omzichtig geweest 
in het uitoefenen der voorrechten welke 
artikel 20 van de wet houdende instelling 
van een Raad van State U heeft toege
kend, om zich naar de artikelen 92 en 106 
van de Grondwet te gedragen. 

Zekere auteurs schijnen te verlangen om 
tussen de Raad van State en ons geschil
len en zelfs « vijancligheden )) te doen op
rijzen welke tot belangwekkende leerstel· 
lige uiteenzettingen aanleiding zouden ge
ven. Zulks is geenszins onze wens, zulks 
is ook de wens niet van de Raad 
van Rtate : van weerskanten, waken wij 
er over op duidelijke en nauwkeurige 
wiize cle scheidsperken tusspn de bevoegd
heid cler rechterliike overheclen en die 
van het hoge aclministratieve rechtscolle
ge te bepalen, opclat, tegen het voordeel 
der waarborgen welke de instelling van 
een Raad van State aan de burgers heeft 
verschaft, de vermenigvulcliging van ge
schillen niet zou opwegen, waarin de 
rechtsonderhorigen zouden vastlopen en 
waarvan zij, ten slotte, de onschuldige 
slachtoffers zouden worden . 

In geval van onenigheid, laat U welis
waar aan artikel 20 van de wet van 1946, 
------ ------

(1} Arr. verb•·., 1952, blz. 228; B·ull. en PA
src., 1952, I, 2tl8. 
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het laatste woord. Zulks beantwoordt ' 
aan het vereiste van artikel 106 van de 
Grondwet. Doch, vermits U het laatste 
woord hebt, zijt U bewust van de zware 
verantwoordelijkheid die op U weegt en 
U toont U des te meer omzichtig alvo
rens uitspraak te doen. Ook heb ik, op 
11 Januari, geen moeite gehad om U er
van te overtuigen de verbreking wegens 
gebrelc a.an redenen te bevelen. De arres
ten welke U dan onderworpen waren lie
ten niet toe de redenering te ontdekken 
die de Raad van State er toe geleid had 
op de excepties van onbevoegdheid afwij
zend te beschikken; alvorens het stelsel 
van de Raad van State te beoordelen, be
hoorde het hem de gelegenheid te geven 
om zijn stelsel te verdedigen. 

Na, op 11 Januari, erop te hebben ge
wezen dat de arresten niet met redenen 
waren omkleed zoals vereist wordt bij 
artikel 19 van de wet van 1946 (waarvan 
de alinea 1 artikel 97 van de Grondwet 
weergeeft), had ik mij vervolgens toege
laten mij de middelen voor te stellen wel
ke tot hun beslissingen aanleiding had
den kunnen geven en ik had mij in
zonderheid afgevraagd of de Raad van 
State niet van oordeel was geweest dat, 
kennis nemend van een verzoekschrift tot 
nietigverklaring van een akte van een ad
ministratieve overheid, hij de macht had 
deze akte te vernietigen, zel:fs indien de 
administratieve overheid zich door lleze 
akte ertoe beperkt had bekend te maken 
llat zij zich niet gehouden achtte door 
een burgerlijke verplichting, over het be
sta::m en de omvang waarvan de recht
banken der rechterlijke orde nlleen be
voegd zijn om te beslissen. 

Bij mijn conclnsie, hnd ik llit stelsel 
bestreden en ik had U gezegd dat de 
rechtspraak van de Raad van State over 
dat punt onenig was. 

Bij de arresten van de Raad van State _ 
waarvan ik de leer critiseerde, had ik dit 
van 9 Juli 1951 kunnen voegen waarover 
U thans te beslissen hebt en dat slechts 
sedertdien kenbaar gemaakt werd (1). 

:men gepensionneerd onderwijzer ~ die 
een burgerlijk recht op zijn pensioen 
bezit- werd op 13 Februari 1946 door.de 
Krijgsraad zetelende te Kortrijk wegens 
misdrijf tegen de uitwendige veiligheid 
van de Staat veroordeeld en ontzet 
van de rechten voorzien bij . artikel 
123semies van het Strafwetboek. Op 
7 April 1!l49, werd hij door de rechtbank 
van eerste aanleg gedeeltelijk in het uit
oefenen van deze rechten hersteld. Daar
na, heeft hij, door tussenkomst van zijn 
advocaat, de Minister van financien ver-

(1) R. J.D. A., 1952, blz. 40, n' 1105. 

zocht om aan de schorsing van de beta
ling van zijn pensioen een einde te stellen 
en de Minister heeft op 1 September 1949, 
aan de advocaat geantwoord dat, in af
wachting dat bij een ter onderzoek lig
gend wetsonderwerp een definitieve op
lossing ter zake tot stand zou gebracht 
worden, de schorsing van betaling voor
lopig zou worden gehandhaafd. Op 14 Oc
tober 1949, diende de onderwijzer bij de 
Raad van State een verhaal in tot nietig
verklaring van het door de Minister aan 
de advocaat verstrekt antwoord; verhaal 
gesteund op het feit dat dit antwoord, 
daar het een ter onderzoek gebleven wets
antwerp als voorwendsel inriep, het ver
worven burgerlijk recht dat hij op het 
]lensioen bezat miskende. 

Bij het. bestreden arrest, vernietigt de 
Raacl van State de beslissing van 1 Sep
tember 1\J49, zonder rekening te houden 
met de door de Minister van financien 
a:mg0voerlle exceptie van onbevoegdheid. 

Om op cle exceptie van onbevoegdheid 
afwijzend te beschikken, verklaart hij 
clat de bevoegdheicl door de aard van de 
eis bepaald wordt; dat het verzoekschrift 
niE't strekt tot uitbetaling van het pen
sioE'n maar tot vernietiging van een admi
nistratieve beslissing; dat het er toe 
strE'kt door de Raad Yan State te doen 
vaststellen dat de administratie ZlJn 
macht heeft overschreden waar zij de be
voegdheid, welke zij zich aanmatigde, 
meende in een wetsontwerp te kunnen put
ten dat thans nog in on twerp is; dat aan 
verzoeker bij de gewone rechtbanken geen 
recliHtreekse vordering tegen de adminis
tratieve beslissing openstaat; dat, zo 
verzoeker over een rechtstreekse vorrle
ring beschikt om v66r de gewone recht
bankE'n veroordeling te bekomen tot 
uitbetaling van de achterstallige pen
sioengelden waarop hij aanspraak maakt. 
die rechtsvor<lering een ancler doel zou na~ 
streven en, zo zij gegrond bevonden werd, 
andere gevolgen zou hebben dan het bij 
de Raad van State aanhangig gemaakt 
verhaal; d:;tt inderdaad de rechtbanken 
in hoofde van verzoeker het bestaan van 
een subjectief recht ten laste van de 
Staat zouden vaststellen; dat een arrest 
van de Raad van State, waarbij een ad
ministratieve beslissing wordt vernietigd, 
in geen geval dergelijk recht aan verzoe
ker verleent. 

Zoals U ziet, is het de zeer klare en 
duidelijke aanwijzing van het stelsel; 
doch, tot staving van deze aanwijzing, 
worden bijna geen argumenten voorge
legd. Ook, getrouw aan de gedragslijn 
welke wij ons op 11 Januari hadden opge
legd, heb ik, om de terechtzitting van 
dezen morgen te verwekken, gewacht tot 
na het uitspreken van de gemotiveerde 
arresten welke de Raad van Stade over 
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de door U op die dag bevolen verwijzin
gen moest uitspreken. 

Zij werden uitgesproken op 11 Juli 
1952 (1). 

Doch, ver van tot staving van de excep
ties van onbevoegdheid redenen op te ge
ven, aanvaarden zij de excepties, op 
grand van de overweging clat, in zover 
de verzoekschriften de nietigverklaring , 
tot voorwerp zonden hebben van de beslis
singen waarbij de betaling der bezoldi
gingen waarop de verzoekers recht zan
den hebben geweigerd werd, zonder dat 
er beslissingen nodig zouden zijn tot be
paling op vo01·hand van hun statutaire 
toestand, de rechten welke de verzoekers 
zonden doen gelden burgerlijke rechten 
zouden zijn; dat de verzoekers over de 
burgerlijke vordering beschikken om de 
uitvoering der verbintenissen van de 
N. M, B. S. te vervolgen; dat de aanspra
ken van de verzoekers dns betwistingen 
zonden doen ontstaan welke niet tot de 
bevoegdheid van de Raad van State be
horen. 

Zulks is de bevestiging van het tegen
overgestelde stelsel van dit welk ik op 
11 Jannari 1952 had bestreden en welks 
vermelding de reden uitmaakt van het 
thans aan uw beoordeling onderworpen 
arrest. 

Gewis kan men niet zeggen dat de 
rechtspraak van de Raad van State thans 
gevestigd is in de zin van de onbevoegd
heicl van die hoge administratieve rechts
macht om de beslissing te vernietigen 
welke slechts de weigering van een ad
ministratie inhoudt om zich aan een 
bnrgerlijke, verbintenis te onderwerpen. 
Doell, onder de arresten welke sedert uw 
arresten van 11 Jannari werden geveld en 
reeds werden kenbaar gemaakt, zon ik er 
sommige willen aanhalen die mij zeer 
belangwekkend blijken. 

Op 22 Febrnari 1952, bevestigde een ar
rest dat het recht op pensioen van de echt
genote van een: huisbewaarder, lid van het 
gemeentepersoneel, een burgerlijk recht is 
en dat de weigering van de gemeente dit 
recht te erkennen een betwisting doet 
oprijzen welke niet tot de bevoegheid 
van de Raad van State behoort (2). 

Op 29 Febrnari 1952, hebben twee ar
resten beslist dat de aanvraag van een 
agent, er toe strekkende door de Raad 
van State tevens te doen verklaren dat 
de Staat door een gedane betaling van 
zijn verbintenissen niet wordt bevrijd en 

(1) An·esten en adviezen van de Raad van 
State, afdeling administratie, 1952, blz. 802 en 
804, n'" 1752 en 1753. 

(2) Ibidem, 1952, blz. 134, n' 1315. 
(3) .Ibidem, 1952, blz. 170 en 171, n" 1335 en 

1336. 

dat de Staat er steeds toe gehouden blijft 
achterstallige weclden te betalen tot op de 
clag van de betekening van een akte van 
ontslag, een geschil doet ontstaan heb- , 
bencle tot voorwerp de nitvoering van ver
bintenissen van gelclelijke aard en dat de 
Raad van State onbevoegcl is om daar
over te oordelen (3). 

Op 7 Maart 1952, heeft een arrest -
weliswaar vreemcl aan het begrip van 
bu.rge1·Hjlc recht - het beginsel gehnldigd 
dat artikel 9 van de wet- van 23 De
cember 1946 aan de afdeling administratie 
van de Raad van State slechts jnridische 
akten onderwerpt, hetzij beslissingen wel
ke nit zichzelf jnridische nitwerking heb
ben en niet materiele verrichtingen of 
aanbevelingen welke slechts ingevolge 
van een latere beslissing van de bevoeg
de overheid een jnridische toestand knn
nen wijzigen (4). 

Op 20 Maart 1952, hebben twee arres
ten eenzelfde stelsel aangenomen : door 
te beslissen dat een schrijven waarbij de 
Minister van financien aan de verzoeker 
het wettelijk gevolg laat kennen dat nit 
een veroordeling voortvloeit - gevolg dat 
de verwerping van het verzoekschrift van 
de aanvrager medebrengt- geen enkel jn
riclisch gevolg heeft knnnen voortbrengen 
en dat bedoeld schrijven dns geen der ak
ten nitmaakt waarvan de nietigverklaring 
bij toepassing van artikel 9 kan gevraagd 
worden (5) . 

Op 28 Maart Hl52, hebben twee arres
ten beslist dat een door de Staat tegenge
worpen weigering van betaling bij de 
Raad van State niet aanhangig kan ge
maakt worden, omdat de verzoeker over 
de bnrgerlijke vordering beschikt om de 
uitvoering rler verbintenissen van de 
Staat te venolgen (6). 

Op 3 Mei 1952, besliste een arrest, dat 
een geval bedoelt hetwelk veel gelijkenis 
vertoont met de zaken waarin U op 11 Ja
nnari de verbreking hebt bevolen, dat de 
weigeringen van de Staat aan een agent 
der donanen achterstallige wedden te be
talen geen beslissingen uitmaken van 
nard om nit zich zelf een jnridische uit
werking te hebben of om de administra
tieve toestand van de verzoeker te wijzi
gen; dat deze weigeringen niet tot ge
volg hebben lmnnen hebben het eventneel 
recht te wiizigen welk verzoeker op 
de achterstallen van zijn wedde be
·weert te hebben; dat zij, dienvolgens, 
geen akten nitmaken waarvan de nietig
verklaring bij toepassing van artikel 9 

(4) Ibid~m, 1952, blz. 195, n' 1354; R.J.D.A., 
1952, blz. 218. 

(5) Ibidem, 1952, blz. 218 en 220, n" 1366 en 
1367. 

(6) Ibidem, 1952, blz. 260 en 262, n" 1414 en 
1415. 
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van de wet van 23 December 1946 kan ge
vraagd worden (1). 

In dezelfde zin, werd op 12 September 
1952, een · arrest gewezen dat minstens 
even kenschetsend voorkomt (2). 

* * * 
Na hetgeen ik U op 11 Januari gezegd 

heb betreffende het stelsel dat door het 
bestreden arrest wordt gehuldigd en be
krachtigd, meen ik kort te mogen zi~n 
wat betreft het bewijs van de gegrondhe1d 
der voorziening. 

Niemand denkt er aan de eerste ver
ldaring van het bestreden arrest te be
twisten, dat de bevoegdheid door de aard 
van de eis bepaald wordt. Niettemin dient 
de juiste aard van de eis nagespoord te 
worden. 

Ik wil wel aannemen dat bij zijn ver
zoekschrift de onderwijzer de veroorde
ling van de administratie tot betaling 
van zijn pensioen niet vorderde. Ik ben 
nochtans genoopt te denken dat, zo dit 
niet het onmiddellijk doel van het ver
zoekschrift was, het echter het einddoel 
ervan moest zijn. Ik zie immers niet in 
welk ander doel eraan zou kunnen wor
den toegeschreven. Ingevolge het arrest 
van de Raad van State, heeft de onder
wijzer overigens, van 29 Augustus 1951 
af, de Staat gedagvaard om v66r de 
Rechtbank te Kortrijk te verschijnen, ten 
einde de Staat tot betaling der achter
stallen van het pensioen te hm·en veroor
delen. Op 7 Il'ebruari 1952, heeft de Recht
bank te Kortrijk de zaak tot na uw be
slissing over de voorziening verschoven. 

Doell het doel dat de onderwijzer na
streefde, toen hij zich tot de Raad van 
State heeft gericht, heeft hier geen be
lang. De bevoegdheid wordt geenszins be
paald door het door eiser vervolgde doel 
doch wel door de aard, het voorwerp van 
de eis. 

Zo het verzoekschrift gericht tot de 
Raad van State tot de nietigverklaring 
van een administra tieve beslissing strek
te, dan nog bevatte deze beslissing enkel 
de nitdrukking van het voornemen van 
de administratie de burgerlijke verbinte
nis niet te kwijten waarvan de verzoeker 
jegens die administratie schuldeiser be
weerde te zijn. 

Het geschil tussen de aclministratie en 
de verzoeker - geschil dat het verzoek
schrift door de Haad van State trachtte 
te doen oplossen - had dienvolgens het 
burgerlijk recht tot voorwerp waarop ver
zoeker tegen de administratie aanspraak 
maakte. De administratie had zich slechts 
aan de uitvoering der verbintenis kun-

(1) Ibidem, 1952, blz. 414, n' 1538. 
(2) "Ibidem, 1952, blz. 933, n' 1819. 

nen onttrekken indien de verzoeker geen 
burgerlijk recht op deze uitvoering zou 
gehad hebben of indien deze uitvoe
ring wettelijk was geschorst geweest. 
Wat de Raad van State te beslissen had, 
om het verzoekschrift te beantwoorden, 
was of de verzoeker een burgerlijk recht 
op het pensioen had en of de uitoefening 
van dit recht niet wettelijk was geschorst 
geweest. 

Derg'elijk geschil behoort uitsluitend 
tot de bevoegdheid der rechtbanken van 
de rechterlijke orde, krachtens artikel 92 
van de Grondwet, bepaling omtrent de
welke de OIJStellers van de wet van 23 De
cember 1946 herhaaldelijk de wil heb):Jen 
uitgedrukt de voile draagwijdte ervan te 
handhaven. 

Moesten zekere kamers van de Raad 
van State erin volharden zulks niet te 
erkennen en van dergelijke geschillen ver
der kennis te nemen onder voorwendsel 
dat de aanvraag tot nietigverklaring 
van een administratieve beslissing strekt 
en niet tot veroordeling van de admi
.nistratie toi; het uitvoeren ener verbinte
nis, dan zou deze aanhoudende schending 
van artikel 92 van de Grondwet tot de 
meest betreurenswaardige gevolgen lei
den. 

Wat zou er, immers voorvallen na een 
door de Raad van State uitgesproken ar
rest van nietigverklaring ? --:- Het blijkt 
voorzeker niet gewaagd te menen dat de 
burger die v66r de Raad van State vol
doening zou hebben gekregen zich wel
licht, in het algemeen, niet er bij bepalen 
zal het slagen van zijn verhaal te ge
nieten en dat hij zal trachten een nutti
ger gevolg aan dit genot te geven. Het 
logisch gevolg van het arrest van nietig
verklaring zal het betekenen zijn van een 
dagvaarding aan de administratie ten 
einde v66r de burgerlijke rechtsmacht te 
verschijnen om tot de uitvoering van 
haar burgerlijke verbintenis te worden 
veroordeeld. Waartoe zou, in onderhavig 
geval, de door de onderwijzer v66r de 
Rechtbank te Kortrijk ingestelde vorde
ring leiden, indien U het arrest van de 
Raad van State niet zoudet verbreken ? 

Twee mogelijkheden zouden openstaan : 
Ofwel zou de burgerlijke rechtbank zich 

door het arrest van de Eaad van State 
gebonden achten - en dan zou de schen
cling van artikel 112 van de Grondwet nog 
meer klaarblijkelijk voorkomen, vermits 
de rechtbank uitdrukkelijk erkennen zou 
dat een geschil, met een burgerlijk recht 
als voorwerp, definitief beslecht werd 
door een administratief rechtscollege dat 
aan de rechtbanken van de rechterlijke 
orde vreemd is. 

Ofwel zou de burgerlijke rechtbank zich 
door het arrest van de Raad van State 
niet gebonden achten - en dan zou dit 
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arrest als een ijdele bevestiging voorko
meu, welker plechtigheid de bespottelijke 
machteloosheid ervan nauwelijks zou ver
bergen. Alsdan zou tussen llet arrest van 
de Raad van State en llet vonnis van de 
rechtbank die strijdigheid kunnen o~t
staan op de gebeurlijkheid waarvan rk 
in mdn conclusie van 11 Januari zinspeel
de en die de ongelukkige rechtsonderho
rige eerder wrevelig dan bewonderend zou 
laten v66r het esoterisme der instellingen 
welke Belgie zich heeft aangescllaft om 
de normale levensloop der burgers te 
waarborgen. 

Ik blijf, bij mijn mening dat, telkens 
een administratieve overheid een bur
gerlijke verbintenis - welke _zij aa_n 
een burger verschuldigd is - we1gert mt 
te voeren, er geen alde of beslissing van 
een administratieve overheid voorhanden 
is naar de zin van die bewoorclingen in 
a1:tikel 9 van de wet van 23 December 
1H4(i. 

Uit de wijze waarop ik, in de loop van 
mijn conclusie van 11 .Januari, die me
ning heb uitgedrukt, l1eeft men uitge
maakt dat ik in een kringlopende rede
nering vervalleJi ben. :Men heeft mij ver
weten dat ik, om aan de weigering van 
de aclministratie een burgerlijke verbin
tenis uit te voeren het karakter te ont
kennen van een administratieve akte vat
baar vom; nietigverklaring door de Raad 
van State, gesteund had ov het feit dat 
de administratie de macht niet heeft om 
de burgerlijke verbintenissen te beom·de
len waarvan zij schuldenares is, en men 
heeft mij Cloen opmerken dat ik clienvol
gens aan elke administratieve akte, die 
door machtsoverschrijding aangetast is, 
het lmrakter zou moeten weigeren van 
administratieve akte vatbaar voor nietig
verklaring door de Raad van State (1). 

Men lleeft mijn redenering verkE'erd 
moeten opvatten. De verklaring, waarbij 
de administratie een burgerlijke ''erbin
tenis weigert nit te voeren, is geen akte 
of beslissing ener administratieve over
heill omdat zij vreemd is aan het gebied 
waarin de akten of de beslissingen der 
administratieve overheden ertoe bekwaam 
zijn om tot juridische gevolgen aanlei
ding te geven. Zij is geen beslissing van 
de administratieve overheid, geenszins 
omdat de administratie ni.et lcrtn beslis
sen, doch omdat de administratie niets 
beslist, vermits zij onmachtig zon zijn om 
nit llaar zogezegde beslissing enig element 
af te leiden waaruit het voor de adminis
tratie mogelijk zou zijn een voordeel te 
halen dat zij tegen de schuldeiser zou 
kunnen opwerpen. Juriclisch, staat de wei-

(1) PAUL DE VrsscHER, in R. J.D. A., 1952, 
biz. 74. 

gering van de administratie om een op 
haar wegende verbintenis uit te voeren 
gelijk met nul. De wet heeft de Raad 
van State niet ingericht om zijn bedrij
vigheid aan het niet vernietigen ervan 
te wijden. Deze raacl heeft wat beters te 
verrichten. 

Ik besluit tot verbreking. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 9 Juli 1951 door de Raad van 
State, afdeling administratie, gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 92 van de Grondwet,verkeerde toe
passing en bijgevolg schending van arti
kel 9 van de wet van 23 December 1946 
houdende instelling van een Raad van 
State, 1° cloordat de afdeling adminis
tratif• van de Raad van State zich, ten 
onrechte, door het bestreden arrest be
voegd geacht heeft om kennis te nemen 
van een verzoek tot nietigverklaring we
gens overschrijding van macht, gericht te
gen een zogezegde administratieve beslis
sing van 1 September 1949, vvaardoor de 
Minister van financH~n aan verweerder 
in verbreking ter kennis bracht dat, in af
wachting van een definitieve oplossing, het 
pensioen van verweerder te bewarenden 
titel diende geschorst te blijven, en, om 
aldus te oordelen, zich gegrond heeft op 
het feit dat het voor haar hangend ver
haal niet tot de uitbetaling van het kwes
tieuze pensioen strekte, maar aileen tot 
het doen vaststellen dat, door op zich te 
nemen de schorsing van het · pensioen te 
behouclen onder voorwendsel dat een wets
ontwerp thans ter studie de kwestie 
clefinitief ging ovlossen, de Minister van 
financien zijn macht overschreden had, 
dan wanneer, volgens de bewoordingen 
van het inleidend verzoekschrift, ver
weercler zelf de ministerH~le beslissing, 
waarvan hij de nietigverklaring· vervolg
de, voorstelde als een schending nitma
kende van het verworven burgerlijk recht 
dat hij op de nitbetaling van zijn pen
sioen bezat; en dat, in die omstandigheden, 
door de Raad van State te willen doen 
recht spreken over de zogezegd gepleegde 
aanslag op een recht, waarvan het bur
gerlijk karakter niet zou kunnen ontkend 
worden, verweerder door het feit zelf en 
nooclzakelijkerwijze bij de Raad van 
State een betwisting over een burgerlijk 
recht aanhangig heeft gemaakt - betwis
ting waarvan voornoemd artikel 92 van 
de Grondwet de uitsluitende kennisname 
aan de hoven eli rechtbanken der rechter
li.ike orcle heeft willen voorbehouden; 
2° doordat, in ieder geval, de afdeling ad
ministratie van de Raad van State, zich 
in onderhavig geval slechts bevoegd heeft 
kunnen verklaren om van het voor haar 
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hangend verzoek kennis te nemen, door op 
willekeurige wijze aan de mededeling van 
de Minister van financien van 1 Septem
ber 1949, waarvan verweerder de nietig
verklaring vervolgde, het karakter van 
een werkelijke administratieve << beslis
sing » toe te kennen in de zin van voor
noemd artikel 9 van de wet van 23 De
cember 1946, dan wanneer die benaming 
dient voorbehouden aan daden door de ad
ministratie gesteld in de kring van de 
bevoegdheden die haar wettelijk opge
dragen zijn, en met het voornemen een 
juridische toestand te scheppen of te ve
randeren, wat noodzakelijkerwijze insluit 
dat de bedoelde daad uit zich zelf rechts
gevolgen kan voortbrengen : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat verweerder, aan wie 

in zijn hoedanigheid van gewezen ge
meentelijke onderwijzer een rustpensioen 
is toegekend geworden, na de bevrijding 
van het hind, wegens zijn onvaderlands 
gedrag tijdens de bezetting de betaling 
van dit pensioen heeft zien schorsen; dat 
hij bij vonnis van de Krijgsraad te Kor
trijk dd. 13 Februari 1946, uit hoofde 
van inbreuk op artikel llSbis van het 
Strafwetboek, tot een gevangenisstraf 
van achttien maanden en een geldboete 
van 7.000 frank, opdecimes inbegrepen, 
veroordeeld werd, en dienvolgens van 
rechtsweg·e van de rechten voorzien bij 
artikel 123sexties van gezegd wetboek 
levenslang ontzet werd, dat, gedeeltelijk 
in die rechten hersteld zijnde geweest bij 
beslissing van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk dd. 7 April 1949, hij, 
door tussenkomst van zijn raadsman, de 
Minister van financien om de, uitkering 
van ZlJn achterstallige pensioengelden 
heeft verzocht; 

Overwegende dat de Minister van finan
cien, bij schrijven van 1 September 1949, 
liet weten dat een wetsontwerp tot 
regeling van de toestand der gepension
neerden van de categorie van verweerder, 
die zich aan burgerontrouw hebben plich
tig gemaakt, ter studie lag en dat in af
wachting van een definitieve oplossing ter 
zake het pensioen van verweerder, bij 
wijze van maatregel tot bewaring, ge
schorst diende te blijven; dat tegen de 
aanvraag tot vernietiging van die zoge
naamde beslissing, welke verweerder tot 
de Raad van State heeft gericht, aanleg
ger een exceptie van onbevoegdheid heeft 
opgeworpen, gesteund op artikel 92 van de 
Grondwet; dat echter die exceptie van 
de hand· werd gewezen, zodat aanlegger 
zich bij toepassing van artikel 20 van de 
wet van 23 December 1946 in verbreking 
heeft kunnen voorzien ; 

Overwegende dat ongetwijfeld, zoals het 
bestreden arrest het doet opmerken, de 
bevoegdheid door de aard van de eis 

wordt bepaald, maar dat de Raad van 
State niet noodzakelijk bevoegd is, wan
neer het verhaal, naar zijn bewoorclingen, 
tot de vernietiging van een aclministra
tieve beslissing strekt en geen vordering 
tot betaling begrijpt; clat bij het onder
zoek naar de bevoegdheid er op het wer
kelijk voorwerp van het verhaal dient te 
worden gelet; 

Overwegencle dat verweerder, 'in zijn 
verzoekschrift tot de Raad van State, 
heeft doen gelden dat de beslissing van 
de Minister van financien de betaling van 
zijn pensioen geschorst te houden « een 
schending uitmaakt van het verworven 
burgerlijk recht dat vertoonder (hier ver
weerder) bezit op de uitbetaling van het 
pensioen dat hem op regelmatige wijze 
werd toegestaan en waarvan het niet in 
de macht ligt van de Regering hem naar 
willekeur te beroven; dat verweerder 
klaarblijkencl, cloor het indienen van zijn 
verhaal, aan de beweerde schencling van 
zijn burgerlijk recht op de betaling van 
zijn pensioen een einde heeft willen stel
len; dat zijn verhaal dienvolgens de er
kenning van gezegd burgerlijk recht be
doelt en in de plaats is gesteld van een 
rechtsvordering welke tot de bevoegdheicl 
van het justitieel gerecht behoort; 

Dat daaruit volgt dat het eerste onder
dee! van het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat de griffier van de 
Raad van State onderhavig arrest in zijn 
register zal overschrijven en er. melding 
zal van maken op de kant van het verbro
ken arrest; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de afdeling 
administratie van de Raad van State, uit 
andere !eden samengesteld, welke over
eenlwmstig onderhavig geval over de ex
ceptie van onbevoegdheid uitsp.raak zal 
do en. 

'l'weede arrest. 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. VBINDTS.) 

Hem· procttre-rw-gene·raal Oorn-il 
heeft de volqende concl·usie genome·n. 

In mijn conclusie, welke de arresten 
van uw 18 kamer del. 8 Februari 1952 {1) 
over de bevoegclheid der werkrechtersra
den jegens de N. M. B. S. voorafgingen, 
zegde ik U dat, wellicht, een dag zou aan
breken waarop U zoudet moeten uitspraak 
doen over de gevolgen welke de Raad van 
State betreffende de aard van het ver
band tussen de N. l\II. B. S. en haar per• 
soneel zou afieiden nit de hoedanigheid 

(1) Bull. en PAS! C., 1952, I, 322. 



- 170-

van administratieve overheid welke hij 
aan de N. M. toekent. , 

Door de voorziening van de N. M. tegen 
het arrest van de Raad van State van 
13 November 1951, waarbij een verhaal 
tot nietigverklaring ingediend door haar 
agent Vrindts wetd aangenomen, wordt 
thans nog geen kwestie van die aard aan 
Uw oordeel onderworpen. 

Krachtens algemene beschikkingen 
waarvan de verplichtende kracht niet 
wordt betwist, heeft Vrindts recht op een 
haard- of verblijfstoelage welke veran
dert volgens de plaats waar de agent ge
woonlijk zijn werk uitoefent of waar 
hij zijn werkelijke verblijfplaats heeft. 
Die toelage maakt deel uit van de som
men waarop de agent recht heeft als be
zoldiging van de prestaties welke hij aan 
de N. iVL levert. Na geoordeeld te hebben 
dat Heverlee de in aanmerking te nemen 
plaats was voor de berekening van de 
toelage van Vrindts en na aan deze de 
toelage op die basis te hebben betaald, 
heeft de N. M. hem laten weten dat hij 
afhing van de gemeente Oud-Heverlee, ge
rangschikt in een minder gunstige catego
rie ; zij heeft hem betekend niet aileen 
dat zij hem voortaan slechts ten belope 
van llet voor Oud-Heverlee voorziene cij
fer de toelage zou betalen, doch dat zij 
de sommen zou terugvorderen welke hij 
sedert een zekere datum te veel had ge
trokken. 

Van deze « beslissing ll heeft Vrindts 
de nietigverklaring gevorderd en de Raad 
van State heeft de nietigverklaring uit
gesproken. 

Het geschil tussen Vrindts en de N. M. 
betreft dus de feitelijke toepassing, op 
Vrindts, van de algemene. beschikkingen 
welke de bezoldiging van de agenten 
van de N. M. bepalen. Dit geschil betreft 
het burgerlijk recht van Vrindts op de 
bezolc1iging van zijn prestaties, volgens 
een weddescllaal welke buiten betwisting 
ligt. 

Ik zegde dat U heden U niet zou hebben 
nit te spreken over de gevolgen welke de 
Raad van State aangaande de aard van 
het verbancl tussen de N. iVI. en haar per
soneel zou afieiden uit de hoedanigheid 
van administmtieve ove1·heicl welke hij 
aan de N. M. toekent. Inderdaad, moest 
de N. M. zelfs een openbare administra
tie zijn, dan zou niettemin het recht van 
lmar agenten op de bezoldiging van hun 
vrestaties overeenkomstig de vigerende 
beschikkingen een burgerlijk recht blij
ven. 

De vordering tot nietigverklaring welke 
door Vrindts v66r de Raad van State werd 
ingediend strekte er toe door de Raad van 
State de juiste omvang van zijn bur
gerlijk recht tegenover de N. iVI. te 
doen omschrijven; het ,geschil dat door 
deze aanvraag aan de Raad van State 

was onderworpen had een burgerlijk 
recht tot voorwerp en tot enig voorwerp. 
.Artikel 92 van de Grondwet verbood aan 
de Raad van State kennis er van te ne
men. 

Ik besluit tot de verbreking. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 November 1951 door de Raad 
van State, afdeling administratie, gewe
zen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 92 van de Grondwet, verkeerde 
toepassing en bijgevolg schending van ar
tikel 9 van de wet van 23 December 1946 
houdende instelling van een Raad van 
State, 1° doordat de afdeling administra
tie van de Raad van State, waarvoor aan
hangig was : a) een verzoekschrift strek
kende tot vernietiging van een zogezeg
de << beslissing ll, op 21 Februari 1950 
door aanlegster getroffen, volgens wel
ke « de bec1ienden van de onderhouds
ploeg 1512/3 van het vijfde arrondisse
ment van de baan te Leuven, aileen aan
spraak kunnen maken op de haard-of 
verblijfstoelage voorzien voor hun ad
ministratieve standplaats Oud-Heverlee, 
gerangschikt in categorie IV, onder voor
behoud van toepassing van het voordelig
ste regime, ingeval hun woonplaats in 
een hogere categorie moet ingedeeld wor
den ll, en dan wanneer die vraag, volgens 
de bewoordingen zelf van het inleidend 
verzoekschrift, gegrond was op het feit 
dat gezegde « beslissing ll steunde op een 
verkeerde interpretatie van de reglemen
taire en wettelijke beschikkingen die de 
voorwaarclen tot toekenning van de be
.twiste vergoec1ingen aan belanghebbenden 
regelen, daar die beschikkingen, · volgens 
verzoeker, a an de bedienden van bedoelde 
onderhoudsgroep het recht verleenden een 
vergoeding te eisen, ge~ijk aan deze voor
zien voor de gemeente Heverlee, gerang
schikt in categorie IV, en b) een middel 
vail onbevoegdheid door aanlegster tegen 
het verzoekschrift opgeworpen, steunende 
op het feit dat de gebeurlijke betwistin
gen, die zowel betreffende het principe 
van het verschuldigd zijn van betwiste 
vergoeclingen als betreffende de toepas
singsmodaliteiten ervan konden ontstaan, 
betwistingen zijn die een burgerlijk recht 
tot voorwerp hebben en als zodanig tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de recht
banken van de rechterlijke orde behci
ren, zich nochtans bevoegd geacht heeft 
om van die vraag kennis te nemen, 
en vervolgens ten gronde de vernietiging 
van de « bestreden beslissing ll uitgespro
ken heeft, steunende, om de bevoegdheid 
van de Raad van State te rechtvaardigen, 
op het feit dat, enerzijds, « de bevoegd
heid door de aard van de vraag bepaald 
wordt ll, en anclerzijds, dat « het verzoek 
niet tot de veroordeling tot uitbetaling 
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van de haardvergoeding strekt, maar 
tot de vernietiging van een adminis
tratieve beslissing die de toepassing 
op belanghebbende van het statuut van 
het personeel regelt )), dan wanneer, door 
zich, ter staving van de door hem voor 
de Raad van State gebrachte vraag, te be
perken tot het doen gelden dat huidige 
aanlegster de wettelijke of reglementaire 
beschikkingen die de uitoefeningsmodali
teiten van het recllt op betaling der be
twiste vergoedingen bepalen miskend of 
verkeerd gei:nterpreteerd had, alsook door 
alzo voor te houden de Raad van State 
recht te doen spreken over de zogezegde 
door aanlegster gepleegde aanslag op een 
recht, waarvan het « burgerlijk )) karak
ter niet kan ontkend worden - dat daar
door verweerder, welke ook de vorm we
ze waaronder hij zijn vraag voorstelt, of 
het beperkt voorwerp dat hij er aan toe
kent, door dit feit zelf en noodzakelijker
wijze voor de Raad van State een be
twisting aanhang·ig maakte (( hebbende 
tot voorwerp een burgerlijk recht )), in de 
zin van artikel 92 van de Grondwet, en 
die, als dusuanig, tot de uitsluitende be
voegdheid van de rechtbanken van de 
rechterlijke orde behoorde; 2° doordat, in 
alle geval, de afdeling administratie van 
de Raad van State, in onderhavig geval, 
zich niet heeft kunnen bevoegd verklaren 
om kennis te nemen van de vraag tot ver
nietiging, die voor haar hangende was; 
dan door op willekeurige wijze aan de 
nota, die de stelling van aanlegster betref
fende het betwiste punt bepaalde, het ka
rakter van een werkelijke (( administra
tieve beslissing )) toe te kennen, vatbaar 
als dusdanig voor vernietiging op grond 
van voornoemd artikel 9 van de wet van 
23 December 1946, dan wanneer die quali
ficatie moet voorbehouden worden aan ak
ten, die de administratie volbrengt in de 
ki"ing van de machten, die haar wettelijk 
opgedragen zijn, met het voornemen een 
juridische toestand te scheppen of te 
veranderen, wat noodzakelijkerwijze voor 
gevolg heeft dat de beschouwde akte door 
haar zelf vatbaar weze om juridische 
gevolgen voort te brengen : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat verweerder in dienst 

is geweest van de Nationale Maatschappij 
van Belgische Spoorwegen als gespeciali
seerd spoorlegger behorend tot de ploeg 
1512/3 van het vijfde arrondis::;ement van 
de baan te Leuven; dat na tot in Novem
ber 1949 een haardtoelage te hebben ge
noten, berekend volgens de categorie 
waarin de gemeente Heverlee is ingedeeld, 
hij gezegde haardtoelage met een jaar te
rugwerkende kri:wht zag verminderen, 
omdat zij zou moeten vastgesteld worden 
volgens de klasse waartoe de gemeente 
Oud-Heverlee, standplaats van de ploeg, 

behoort; dat hij tegen die vermindering 
protest aantekende en aldus een zoge
naamde beslissing uitlokte, waarvan hij 
de vernietiging aan de Raad van State 
heeft aangevraagd ; 

Overwegende dat aanlegster, in haar 
bij de Raad van State ingediende memo
rie van antwoord, een exceptie van onbe
voegdheid heeft opgeworpen, gesteund op 
de reden dat de eis binnen de bevoegd
heid van de rechterlijke overheden valt; 
dat de exceptie van de hand werd ge
wezen, zodat aanlegster zich in verbre
king heeft kunnen voorzien bij toepas
sing van artikel 20 van de wet van 23 De
cember 1946 ; 

Overwegende dat ongetwijfeld, zoals 
het ,bestreden arrest het doet opmerken, 
de bevoegdheid door de aard van de eis 
wordt bepaald; 

Maar dat de Raad van State niet nood
zakelijk bevoegd is, wanneer het ver
haal, naar zijn bewoordingen, tot de ver
nietiging van een administratieve beslis
sing strekt en geen vordering tot betaling 
begrijpt : dat bij het onderzoek naar de 
bevoegdheid er op het werkelijk voorwerp 
van het verhaal dient te worden gelet; 

Overwegende dat, in zijn tot de Raad 
van State gericht verzoekschrift, ver
weerder de Nationale Maatschappij van 
Belgische Spoorwegen verwijt, voor de 
berekening van de bezoldiging van zijn 
prestaties, op onjuiste wijze op hem de 
regelen te hebben toegepast krachtens 
welke hij op de haardtoelage recht heeft; 
dat zijn aanvraag tot vernietiging der
halve strekt tot het doen verklaren dat 
de beweerde beslissing van de Nationale 
~ifaatschappij van Belgische Spoorwegen 
een burgerlijk recht, hetwelk zich in zijn 
patrimonium bevindt, zou miskennen; 

Dat het alzo blijkt dat de door het ver
zoekschrift opgeworpen betwisting een 
burgerlijk recht tot voorwerp heeft; dat 
dergelijke betwisting uitsluitend behoort 
tot de bevoegdheid van het justitieel ge
recht, voor hetwelk verweerder zijn aan
spraak had kunnen doen gelden ; 

Dat daaruit volgt dat het eerste onder
dee! van het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat de griffier van de 
Raad van State onderhavig arrest in zijn 
register zal overschrijven en er melding 
zal van maken op de kant van het verbro
ken arrest; veroordeelt verweerder tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar de afde
ling administratie van de Raad van Sta
te, uit andere leden samengesteld, welke 
overeenkomstig onderhavig arrest over de 
exceptie van onbevoegdheid uitspraak zal 
doen. 

27 November 1952. - Verenigde kamers. 
- Voo1·zitter, H. Louveaux, eerste voor-



172-

zitter. - VerslaggeveT, H. Smetrijns. -
Gelijlclnidcncle oonolusie, H. Leon Cor
nil, procureur-generaal. - Ple·iter, H. Van 
Ryn. 

2e KAMER.- I December 1952 

RECHTERLIJKE INRICHTING. -
STRAFZAKEN. - WIJZIGING IN DE SAMEN
STELL!NG VAN DE ZE1'EL. - 0NDERZOEK HER
BEGONNEN. - VONNIS GEWEZEN DOOR DE MA
GISTRATEN DIE AAN RET TWEEDE ONDERZOEK 
HEllBEN DEELGENOlllEN. - WETTELIJKHEID. 

Wanneer, ingevolge een wijziging in de 
samenstelUn_q van de zetel, het oncler
zoek van de zaalc op een latere terecht
zitting geheel wercl hm"begonnen, is re
·reyelmatig het ·vonn-is dat wercl gewe
zen door de ma.g·istr·aten die het tweede 
onderzoek hebben bijgewoond (1). (Wet 
van 20 April 1810, art. 7.) 

(JOSEPH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Maart 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen '7 van de wet van 20 April 
1810 op de rechterlijke inrichting en het 
beleid der justitie, 215 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grand
wet, cloordat het bestreden arrest, waar 
het het beroe11en vonnis ten dele vernie
tigt, zulks niet doet wegens schending, of 
wegens het niet hersteld verzuim van op 
straffe van nietigheid door de wet voor
geschreven rechtsvormen, en het in elk 
geval die van zijn beschikkingen beves
tigt welke aanlegster aan een der tegen 
haar als bewezen aangenomen telastleg
gingen schuldig verklaarde, in dier voege 
dat het de nietigheicl overneemt wel
ke dit vonnis aankleefcle, clewijl het 
wercl uitgesproken door rechters die niet 
al de terechtzittingen van de zaak hadden 
bijgewooncl, en clewijl het verwees naar 
twee vonnissen, op 30 Mei en 4 Juli 1951 
gewezen, welke zelf om dezelfcle reclen 
nietig waren, clan wanneer het het be
roepen vonnis eenvoudig had moeten ver
nietigen en, na tot zich trekking, door 
miclclel van nieuwe beschikkingen recht 
had moeten cloen : 

Overwegencle dat, volgens de micldelen, 
de door de eerste rechters gevelcle beslis
sing over de grond nietig is, wijl zij wercl 
uitgesproken namelijk, door een rechter 

(1) Verbr., 11 Juni 1951 (A1'1". T1 erbr., 1951, 
blz. 598; B"ll. en PAsrc., 1951, I, 693). 

die, op 14 Maart 1951, niet aanwezig was~ 
op de eerste der terechtzittingen in de 
loop waarvan de zaak behandeld werd; 

Maar overwegencle dat, indien vanaf 
de tweede terechtzitting tot onderzoek 
van de zaak, dit is deze van 30 Mei 
1951, de rechtbank anders wercl samen
gesteld dan de rechtbank die op 14 Maart 
1951 had gezeteld, uit de vaststellingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 30 :i)'[ei en 4 Juli 1951 blijkt 
clat het onclerzoek geheel herbegon
nen wercl, dat de beklaagden, name
lijk, ondervraagd werclen en dat de enige 
twee getuigen wier verklaringen op 
14 Maart 1951 opgenomen waren geweest, 
opnieuw gehoonl werclen; dat daaruit 
zoncler dubbelzinniglleid volgt dat de 
reclltbank, door op 30 Mei 1951 om reden 
met betrekking tot de samenstelling van 
de zetel « de lleropening van de debat
ten >> te gelasten, in werkelijklleid, allloe
wel in ongeschikte termen, heeft gelast 
clat het onclerzoek ter terechtzitting van 
in den beginne zou llernomen worden; 

Overwegencle dat wanneer, uit hoofde 
van een verandering in de samenstelling 
van de zetel, het onderzoek van de zaak 
geheel herbegonnen wordt, llet vonnis ge
wezen cloor de recllters die al de terecllt
zittingen van dit nieuw onclerzoek hebben 
bijgewoond, overeenkomstig artikel 7 van 
de wet van 21 April 1810 gewezen is ; 

Dat het miclclel niet gegrond is; 
En overwegende dat cle substanW!le of 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

1 December 1952. - 2° kamer. - V007'
zUte:r en ve-rslagge·ver, H. Wouters, voor
zitter. - Geli.17cl~tidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Delacroix. 

2e KAMER. - I December 1952 

1° RECHTBANKEN.,- S'l'RAFZAKEN. -
RECHTER Bl.T WIE TWEE GECON'l'RAVENTIONA
LISEERDJc WANBEDRIJVEN VAN ONVRIJWILLIGE 
VERWONDINGEN EN EEN ENKELE INBREUK OP 
DE WEGCODE AANHANGIG ZIJN GEl\lAAKT. -
VEROOlWELING TO'f TWEE CORRECTIONELE 
S1'RAFFEN. - ONWETTELIJKHEID. 

2o VERBREKING. - DHAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VooR:ZIENING DOOR DEVER
DACH1'E. - V OORZIENlNG BEPERKT TOT UE 
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE \'ORDERING. -
GEVOLGEN OP DE BESLlSSING OVER DE VORDE
RINGEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN. 

1° De reohtsm(tcht va.n wijzen, bij welke 


